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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Για ένα καλύτερο 2015! 

Το 2014 έληξε με μία ακόμα μεγάλη, πρόωρη απώλεια για την οικογένεια του
ΣΕΣ, αυτή του Καθηγητή ΕΜΠ Δημητρίου Τσαμπούλα. Ευχόμαστε, αυτή να είναι η
τελευταία τέτοια για τον χώρο μας. Πάντα  ευχάριστος  και  χαρούμενος,  από  όλες
τις  θέσεις  που  κατέλαβε  (Καθηγητής  ΕΜΠ, πολυγραφότατος επιστήμονας, με
συμμετοχή σε πάρα πολλές μελέτες και επιστημονικά έργα σε  όλο  τον  κόσμο,
Πρόεδρος  ΟΑΣΑ,  και  μέλος  Διοικητικών  Συμβουλίων… ),  και  πάντα αγαπητός
από τους  συναδέλφους  και  συνεργάτες  του.  Δεν θυμάμαι  να έχω ακούσει  από
κάποιον κακή κουβέντα για το Δημήτρη Τσαμπούλα (και αν και αυτό είναι κάτι
που λέγεται συχνά σε τέτοιες περιστάσεις, όσοι τον γνωρίζανε, ξέρουν…). 
Ως  ελάχιστη  συνεισφορά, ο ΣΕΣ πραγματοποιεί συλλογή δωρεών για τη θεσμο-
θέτηση βραβείου καλύτερης διπλωματικής εργασίας, εις μνήμη  του αγαπητού
συναδέλφου. Το βραβείο αυτό (μαζί με το αντίστοιχο στη μνήμη του Καθηγητή
ΕΜΠ Μαθιού Καρλαύτη) θα απονεμηθεί από την Επιστημονική  Επιτροπή του Συ-
νεδρίου  Έρευνας στις Μεταφορές (ictr.gr), που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο
στην Αθήνα. Τα βραβεία αυτά θα απονέμονται και στις επόμενες οργανώσεις του
Συνεδρίου Έρευνας στις Μεταφορές, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων. Παρεμπι-
πτόντως, η προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου εργασιών για το συνέδριο
έχει παραταθεί μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015. 
Ξεκινάμε το 2015 με αισιοδοξία και πολλές δράσεις. Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου
2015 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον εξαιρετικό χώρο του Μουσείου
της Ακρόπολης συνέδριο με αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στον εξοπλισμό
ασφαλείας της οδικής υποδομής. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Euro-
pean Union Road Federation (ERF), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και
το ΣΕΣ. Στις 12 και 13 Μαρτίου 2015 λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων το 6o ΠανελλήνιοΣυνέδριο Οδικής
Ασφάλειας, το οποίο συνδιοργανώνεται από το ΣΕΣ και το ΕΜΠ, με την υποστήριξη
του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (ΠΟΑ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας (ΤΕΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.Ο ΣΕΣ, βέβαια, είναι δραστήριος  και  μεταξύ των σημαντικών εκ-
δηλώσεών του, κάτι που φαίνεται και από τη δραστηριότητα των Επιτροπών  του,
οι  οποίες -μετά  την  πρόσφατη ανασυγκρότησή του- έχουν αρχίσει να παράγουν
έργο, όπως οι θέσεις για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που
δημοσιεύονται σε αυτό το τεύχος. 
Επίσης, την εβδομάδα 16-23 Μαρτίου 2015 θα λάβει χώρα η 8η Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας, η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  (ΙΟΑΣ)
Πάνος Μυλωνάς και το ΣΕΣ με δράσεις σε όλη την Ελλάδα, ενώ την Τρίτη 31 Μαρ-
τίου 2015 θα λάβει χώρα εσπερίδα του ΣΕΣ για την απασχόληση των νέων συγ-
κοινωνιολόγων μηχανικών, με κάλυψη όλων των κλάδων δραστηριότητας, τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 
Τέλος, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 λαμβάνει χώρα η Τακτική Ετήσια Απολογι-
στική ΓενικήΣυνέλευση του ΣΕΣ στο αμφιθέατρο του Δήμου Αθηναίων (Πανόρμου
59, δίπλα στο γραφείο του ΣΕΣ).
Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω την έκκληση στα μέλη και τους φίλους του
ΣΕΣ να μη διστάζουν να μας ενημερώνουν σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος, ώστε
να μπορεί και ο ΣΕΣ να καλύπτει τις ανάγκες των μελών του, αλλά και της κοινω-
νίας, στο πεδίο δραστηριότητάς του. Ο ΣΕΣ δεν είναι το ΔΣ, αλλά τα μέλη του.

Κώστας Αντωνίου
Πρόεδρος ΣΕΣ

περιεχόμενα
σελ.2 Αποχαιρετισμός στον Δημήτρη Τσαμ-

πούλα σελ.4 Αξιολόγηση ευφυών συστημά-

των μεταφορών: Το μεθοδολογικό πλαίσιο του

έργου SEE-ITS σελ.10 Ο ρόλος της ηλικίας

στα τροχαία ατυχήματα και στη σοβαρότητά

τους.σελ.15 Θέσεις του ΣΕΣ για τα ΣΒΑΚ

σελ.22 Τεχνολογικές εξελίξεις και αναμε-

νόμενες καινοτομίες στο σύστημα των αστικών

μεταφορών & συγκοινωνιών: Επιπτώσεις και

ενδεικνυόμενες πολιτικές για την Ελλάδα

σελ.38 7ο Διεθνές Συνέδριο έρευνας στις

μεταφορές: Από την πρωτογενή έρευνα στις

καινοτόμες εφαρμογές σελ.40 Νέα του ΔΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Το Δελτίο αποτελεί το τριμηνιαίο επίσημο έντυπο
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Πανόρμου 61 – 115 24 Αθήνα
τηλ.: 210 3640604 – fax: 210 3609220

e-mail: info@ses.gr, web:www.ses.gr

ΕΚΔΟΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ευαγγελία Λιάππη

τηλ.: 210 8646350 – κιν.: 6977 262610
e-mail: evi.liappi@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αναστασία Πνευματικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κώστας Αντωνίου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Μπάνου Γκαμπριέλα Μαρία 

Αντιγόνης 76 Αθήνα, τηλ.: 210 5151 233

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.
Πρόεδρος: Κώστας Αντωνίου

τηλ.: 210 7722783, e-mail: antoniou@central.ntua.gr
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Χρυσοστόμου

τηλ.: 2310 498442, e-mail: chrysostomou@certh.gr
Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Τυρινόπουλος

τηλ.: 211 1069597, e-mail: yannist@teiath.gr
Ειδικός Γραμματέας: Αναστασία Πνευματικού

e-mail: apnevmatikou@neaodos.gr
Ταμίας: Μαρία Μαυροειδή

τηλ.: 210 3536402, e-mail: mavroidim@aia.gr
Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτρης Κατσώχης

e-mail: dkats@planet.gr
Αναπληρωματικό Μέλος: Μιχάλης Μπάρτζης

e-mail: michael.bartzis@ekppt.com

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις γνώμες των αρθρογράφων χωρίς 
να αποτελούν και απόψεις του συλλόγου. 

Στέλνεται δωρεάν σε όλους τους συγκοινωνιολόγους.

TIMH TEYXOYΣ: O,01 EYΡΩ
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Σ τις αρχές του 2008, όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στον
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας είχα τη μεγάλη
τύχη να συνεργασθώ με τον Δημήτριο Τσαμπούλα, ο

οποίος διατελούσε Πρόεδρος του Οργανισμού από τον Νοέμβριο
του 2007. Τον γνώριζα βέβαια από το παρελθόν μιας και υπήρξε
καθηγητής μου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δε θα ξεχάσω
ποτέ την προθυμία του να με βοηθήσει με τη συστατική επιστολή
που χρειαζόμουν, προκειμένου να συνεχίσω τις σπουδές σε με-
ταπτυχιακό επίπεδο. Όταν τον συνάντησα ξανά στα γραφεία της
Μετσόβου, ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το ενδιαφέρον και η
προσωπική του ενασχόληση με όλα τα θέματα που σχετίζονταν
με το συγκοινωνιακό σχεδιασμό. 

Το Φεβρουάριο του 2008 ξεκινήσαμε στον ΟΑΣΑ τη μελέτη για
την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών γύρω από τους
Σταθμούς Μετρό Άγιος Αντώνιος και Αιγάλεω. Είχε την επιθυμία
να παρακολουθήσει τις προτάσεις για μεταβολές στην πορεία
των λεωφορειακών γραμμών που θα λειτουργούσαν πλέον ως
τροφοδοτικές των γραμμών του μετρό. Παρά το ιδιαίτερα φορ-
τωμένο πρόγραμμά του, συνόδευσε το υπηρεσιακό κλιμάκιο
ακόμα και σε αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές,
προκειμένου να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για τις προ-
τεινόμενες τροποποιήσεις. 

Ωστόσο, η σημαντική παρακαταθήκη που άφησε ως Πρόεδρος
του ΟΑΣΑ στις δημόσιες συγκοινωνίες είναι τα Ευφυή Συστήματα
Μεταφορών, τα οποία θέλησε να εισάγει στη λειτουργία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχής της Αθή-
νας. Ο Δ. Τσαμπούλας δεν ήταν ο πρώτος ή ο μοναδικός επικε-
φαλής του Οργανισμού που είχε την επιθυμία να αξιοποιηθούν
τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαπέντε ετών
προκειμένου να εκσυγχρονισθούν οι αστικές συγκοινωνίες, να 
γίνουν πιο ελκυστικές για τις μετακινήσεις των πολιτών και να

αντιμετωπισθούν προβλήματα που τις επιβαρύνουν χρόνια. 

Ωστόσο, είχε τη βούληση να επαναφέρει τα θέματα σχετικά με 
την Τηλεματική σε λεωφορεία και τρόλλεϋ, καθώς και με το Αυ-
τόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου και να ηγηθεί της προσπά-
θειας για το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, αν και γνώριζε
ότι στο παρελθόν αντίστοιχες απόπειρες του οργανισμού δεν
είχαν καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επιθυμώντας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νομικού πλαι-
σίου για τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, ενεργοποί-
ησε τη διαδικασία υπαγωγής των έργων «Ολοκληρωμένο
Σύστημα Τηλεματικής» και «Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κο-
μίστρου» στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Μετά την έν-
ταξή τους ως έργα ΣΔΙΤ, ορίσθηκε Πρόεδρος των Επιτροπών
Διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλων από τον αρμόδιο
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Έχοντας την ευκαιρία να
συνεργασθώ στενά μαζί του, τόσο κατά τη διαδικασία της προ-
κήρυξης των διαγωνισμών, όσο και σαν μέλος της ίδιας επιτρο-
πής, θαύμασα τις ικανότητές του όχι μόνο στο σχεδιασμό
πολύπλοκων έργων με πολυάριθμες τεχνικές παραμέτρους
αλλά και στην απαιτούμενη διαχείριση των διαγωνιστικών δια-
δικασιών. Πέρα από ευρύτατες επιστημονικές γνώσεις, είχε την
ικανότητα να αντιμετωπίζει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο
οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με την εξέλιξη και την πορεία
των έργων, καθώς και τη βούληση να συνδράμει ουσιαστικά στη
βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ο Δ. Τσαμπούλας υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ΟΑΣΑ έως το
Μάρτιο του 2010. Θεωρώ μεγάλη τύχη το γεγονός ότι τον συ-
νάντησα ξανά μετά το Πολυτεχνείο στις συγκοινωνίες της Αθή-
νας, μιας και μου δόθηκε η ευκαιρία να πάρω πολλές και
σημαντικές γνώσεις από αυτόν και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Και το σημαντικότερο είναι ότι, ως εργαζόμενη στον ΟΑΣΑ, είχα
την ευκαιρία να συνεχίσω στην πορεία που ο ίδιος χάραξε ανα-
φορικά με τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Σήμερα, παρά τις
όποιες καθυστερήσεις, συνέπειες εξάλλου και των δύσκολων
οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, έχουν υπογραφεί οι
συμβάσεις για τα έργα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση της
Τηλεματικής. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που γνωρίζω ότι το
όραμα ενός σημαντικού δασκάλου, όπως ήταν ο εκλιπών Καθη-
γητής μας, μπορεί να σταθεί αρκετό για να βελτιωθεί σημαντικά
η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αθήνας. 

Ο Δημήτριος Α. Τσαμπούλας διατέλεσε Πρόεδρος του ΟΑΣΑ από
τις 30/11/2007 έως τις 28/03/2010.

Στέλλα Παπαγιάννη

Το Oραμα Kαι H Παρακαταθηκη 
Του Δημητρiου Τσαμπουλα Στις 

Δημοσιες Συγκοινωνιες Της Αθηνας 
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Καθηγητής Δημήτριος Τσαμπούλας έφυγε από τη ζωή στις
17/12/2014, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό
στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο και προκαλώντας βα-

θύτατη οδύνη σε εμάς, τους συνεργάτες του. Ως Καθηγητής ήταν αφο-
σιωμένος στη διδασκαλία, έθετε μεν τον πήχη ψηλά, αλλά
ταυτόχρονα ήταν δίκαιος προς τους φοιτητές, εκτιμώντας την προ-
σπάθεια και την προθυμία για μάθηση. Είχε άλλωστε δουλέψει και
ο ίδιος σκληρά προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. Αυτή η
επιμονή για σωστή και ποιοτική εργασία τον χαρακτήριζε και στις σχέ-
σεις του με όλους τους συνεργάτες του, από τους οποίους ζητούσε
συνέπεια και προσήλωση την οποία και αναγνώριζε πάντοτε. Επι-
πλέον, τον διέκρινε η εμπιστοσύνη και η στήριξη προς την ομάδα του,
με την οποία μοιραζόταν τόσο τις επαγγελματικές, όσο και τις προ-
σωπικές του ανησυχίες, ενδιαφέροντα και στόχους, ενώ ταυτόχρονα
συνέβαλλε σημαντικά στην επαγγελματική της ανέλιξη και πρόοδο,
παροτρύνοντας όλους εμάς που ανήκαμε σε αυτήν να συμμετέχουμε
σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις. 

Ο Δημήτρης Τσαμπούλας ήταν ένας άνθρωπος που δεν ακολούθησε
ποτέ την πεπατημένη. Του άρεσε να βουτά στα βαθιά, είτε αυτό απο-
τελούσε νέα αντικείμενα έρευνας, είτε νέους ταξιδιωτικούς προορι-
σμούς που αναζητούσε συνεχώς. Σε όλη τη διάρκεια της κοινής μας
πορείας, που για μερικούς από εμάς ξεπέρασε τη δεκαετία, μας δί-
δασκε συνεχώς να μην σταματούμε ποτέ την έρευνα, να μην ακολου-
θούμε τη συνηθισμένη οδό και να αντιμετωπίζουμε κατάματα τις
προκλήσεις της ζωής.
Ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο χαρακτήριζε το πάθος, είτε υποστή-
ριζε τις επιστημονικές του απόψεις, είτε τις πολιτικές του θέσεις, ή
ακόμα και την αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό. Με το ίδιο
πάθος υπηρετούσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως Καθηγητής
αλλά και ως Μέλος του Συμβουλίου ΕΜΠ μέχρι το τέλος της ζωής
του. Τέτοια ήταν η αγάπη του για το ίδρυμα που δε δίσταζε να θυσιάζει

ανελλιπώς τον προσωπικό του χρόνο προκειμένου να συζητήσει τα
προβλήματα και τις ανησυχίες του για το ΕΜΠ με άλλα μέλη του ιδρύ-
ματος.
Την ίδια αγάπη και αφοσίωση επιδείκνυε και στο έργο του και στους
συνεργάτες του στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας, οι
οποίοι του έτρεφαν βαθιά εκτίμηση και κατέφευγαν πάντα στη μονα-
δική του ικανότητα να επιλύει περίπλοκα επιστημονικά προβλήματα
με ένα γρήγορο, αποτελεσματικό, εντελώς ‘δικό’ του τρόπο.
Έξω από τον εργασιακό χώρο, ο Καθηγητής ήταν ένας διαφορετικός
άνθρωπος, ο οποίος μπορούσε και επιθυμούσε να συναναστρέφεται
με ανθρώπους κάθε ηλικίας, εντός και εκτός ακαδημαϊκής και επαγ-
γελματικής κοινότητας. Η πληθωρικότητα του χαρακτήρα του, το κέφι
και η ζωντάνια του μας παρέσερνε όλους. 
Τέλος, εκτός από έναν άριστο επαγγελματία, συνεργάτη και μέντορα,
εμείς γνωρίσαμε έναν εξαιρετικό σύζυγο και πατέρα που έθετε πάντα
ως προτεραιότητά του να βρίσκεται δίπλα στα τρία του αγαπημένα
παιδιά.
Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει όμως σε εμάς, τους συ-
νεργάτες του, αλλά και σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν
και να συνεργαστούν έστω και λίγο μαζί του, είναι αυτό το πάθος και
η απίστευτη δίψα του για τη ζωή που τον ώθησε να αγωνίζεται και να
εργάζεται αδιάκοπα με αξιοθαύμαστη δύναμη και περισσή αξιοπρέ-
πεια μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Έτσι, και έχοντάς τον
πάντα στο μυαλό μας και την καρδιά μας, θα προσπαθήσουμε να συ-
νεχίσουμε το μακρόπνοο έργο του.

Άννα-Μαρία Λέκκα
Τίτη Μωραΐτη

Κατερίνα Ρέντζιου
Ιωσήφ Καρούσος

Έλλη Κυπραίου
Κωνσταντίνα Δερπάνη

O Καθηγητής ΕΜΠ Δημήτριος Α. Τσαμπούλας,
στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής
Υποδομής, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών,
έφυγε από τη ζωή στις 17 Δεκεμβρίου 2014. 
Γεννήθηκε στις 31-7-1950 στον Πειραιά και ήταν
πατέρας τριών παιδιών. Ο καθηγητής ήταν κάτο-
χος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1973), Master of

Science (1975) και Civil Engineer's Degree (1981) του Massa-
chusetts Institute of Technology, Η.Π.Α. και Doctor of Philoso-
phy (Ph.D) του University of Massachusetts, Η.Π.Α. (1983). 

Ο εκλιπών είχε από το 1973 επιστημονική και επαγγελματική
εμπειρία αναφορικά με όλα τα μεταφορικά μέσα (οδικά, αερο-
πορικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, συνδυασμένα), για επιβατι-
κές και εμπορευματικές μεταφορές και για θέματα που
αφορούν: την ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων, τη λειτουργία
και διαχείριση των μεταφορικών υποδομών και μέσων, οικονο-
μική των μεταφορών, αξιολόγηση σκοπιμότητας έργων μεταφο-
ρικών υποδομών, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εφοδιαστική
μεταφορική αλυσίδα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, πο-
λιτικές των μεταφορών, σχεδιασμός και πρόβλεψη, νέες τεχνο-
λογίες και συστήματα πληροφοριών για εφαρμογή στις
μεταφορές κ.λπ.

Υπήρξε μέλος επαγγελματικών φορέων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό (Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Σύλλογος
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
Επιστημονικές Επιτροπές του Transportation Research Board
of National Academy of Sciences των ΗΠΑ κ.λπ.), και κριτής άρ-
θρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), από το 2007
έως το Μάρτιο 2010, Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής του
Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) από το
2006 έως το 2007, μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών από το 2004 έως το 2009 και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από το 1989 έως το 1993.
Είχε συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών έργων χρηματοδο-
τούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους οργανισμούς,
καθώς και σε συγκοινωνιακές μελέτες στην Ελλάδα, την Ευρω-
παϊκή Ένωση, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στην Αφρική κ.λπ.
Υπήρξε συν-συγγραφέας δύο βιβλίων, συν-εκδότης σε βιβλίο
με περισσότερες από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις. 
Η απώλεια για την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα
είναι μεγάλη.

Καλό ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε, φίλε, δάσκαλε...

Ο
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT
Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) αποτελούν ένα ισχυρό
μέσο όχι μόνο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφο-
ρών, όπως για παράδειγμα, μείωση της κυκλοφοριακής συμφό-
ρησης και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προέρχεται
από τις μεταφορές, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη μιας περιοχής. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια η
ανάπτυξη των συστημάτων αυτών αποτελεί μέρος των στρατη-
γικών και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης διαφόρων κρατών και
περιφερειών με αποκορύφωμα την οδηγία για την ανάπτυξη των
ITS που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, μέσω της
οποίας απαιτείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να εντάξουν την ανάπτυξη των ITS σε ένα συντεταγμένο και ενι-
αίο, θεσμοθετημένο στρατηγικό πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη
την πληθώρα των συστημάτων που εν δυνάμει μπορούν να εγ-
κατασταθούν και να λειτουργήσουν σε μία περιοχή αλλά και το
γεγονός ότι καθένα από τα συστήματα αυτά μπορεί να έχει θετικά
αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς, γίνεται αντιληπτό ότι
θα πρέπει να υπάρχει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης
το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τόσο τους στόχους τους οποί-
ους καλείται να επιτύχει κάθε σύστημα όσο και τα ίδια τα χαρα-

κτηριστικά του συστήματος. Το τελευταίο είναι σημαντικό δεδο-
μένου ότι τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης πρέπει να χρησι-
μοποιούνται άμεσα στον σχεδιασμό μελλοντικών συστημάτων
με παρόμοια χαρακτηριστικά. Στην παρούσα τεχνική εργασία πα-
ρουσιάζεται το πλαίσιο αξιολόγησης συστημάτων ITS καθώς και
το μεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολό-
γηση έξι διαφορετικών εφαρμογών ITS που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του έργου SEE-ITS.
Λέξεις κλειδιά: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ITS, Αξιολόγηση
ITS, Αποτελέσματα πιλοτικών εφαρμογών ITS 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΙΤS) είναι σε θέση να βελτιώ-
σουν την αποδοτικότητα ενός συστήματος μεταφορών συμβάλ-
λοντας στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, στην αποσυμφόρηση
της κυκλοφορίας, στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας
και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας (Giannopoulos et al.,
2012). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αντιλαμβανόμενη τις θετικές
επιδράσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ICT) και την εν δυνάμει συνεισφορά τους στην ενίσχυση της
αποδοτικότητας των οδικών δικτύων, θέτει ως βασική προτεραι-
ότητα την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τηλεματικών εφαρ-
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μογών στις μεταφορές. Επομένως για την ΕΕ τα ITS αποτελούν
σημαντικό μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού και
βασικό εργαλείο επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από τη
Λευκή Βίβλο (White Paper, 2011) για καθαρότερες, αποτελε-
σματικότερες και ασφαλέστερες μεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο
εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων
και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών
των συστημάτων, καθώς και για τη συγκρότηση ολοκληρωμέ-
νων μεθοδολογιών αξιολόγησής τους. Η αξιολόγηση των συ-
στημάτων και κατ΄ επέκταση η διερεύνηση και αποτύπωση των
επιδράσεών τους, συνιστούν συστατικό στοιχείο της αποτελε-
σματικής και συντονισμένης προώθησής τους, καθώς τα Κράτη-
Μέλη και οι πόλεις της ΕΕ μπορούν με τον τρόπο αυτό να
αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα των ITS και να τα εντάξουν σε
ένα στρατηγικό σχεδιασμό, διαθέτοντας μια πλήρη εικόνα των
ωφελειών τους. Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο
αξιολόγησης των ITS, όπως έχει διαμορφωθεί και εφαρμοστεί
μέσα από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και τα βα-
σικά στοιχεία για την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών ITS
που αναπτύχθηκαν μέσω του Έργου SEE-ITS που χρηματοδοτή-
θηκε από το πρόγραμμα Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2014.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΤS
Αξιολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία προσδιορίζεται η
αξία, η σημασία και η ποιότητα ενός πράγματος, μιας διαδικα-
σίας ή ενός έργου με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Στην πε-
ρίπτωση μιας εφαρμογής ITS, μέσω της αξιολόγησης
διερευνάται η αξία και η σημαντικότητα της εφαρμογής, αν δη-
λαδή η εφαρμογή έχει θετικά αποτελέσματα για τους χρήστες
και την κοινωνία, καθώς και το είδος και το μέγεθος των αποτε-
λεσμάτων. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των ITS γίνεται με
βάση προκαθορισμένα κριτήρια και, πέρα από τον προσδιορισμό
της αξίας μιας συγκεκριμένης εφαρμογής σε μία περιοχή υλο-
ποίησης, έχει και μια ευρύτερη σημασία ως προς τη γενικότερη
ανάπτυξη (και εφαρμογή) των συστημάτων αυτών και ως προς
τα οφέλη που παρέχουν στον τομέα των μεταφορών.

Πρωταρχικό βήμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγη-
σης αποτελεί ο προσδιορισμός των στόχων της. Οι στόχοι τής
αξιολόγησης σχετίζονται προφανώς με τον καθορισμό της αξίας
και της σημαντικότητας του εφαρμοζόμενου συστήματος αλλά
και με την ενδεχόμενη ανάγκη βελτίωσης ορισμένων παραμέ-
τρων ανάπτυξης και λειτουργίας του. Στη συνέχεια προσδιορί-
ζονται τα κριτήρια, όπως προκύπτουν από τους στόχους που η
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αξιολόγηση καλείται να επιτελέσει:
• Κριτήρια αξιολόγησης των επιπτώσεων στους χρήστες: Άνεση,

Κόστος (ατομικό), Ασφάλεια οδηγού, Χρόνος ταξιδιού, Βελτίωση
των περιβαλλοντικών συνθηκών για τον οδηγό-χρήστη κα.

• Κριτήρια αξιολόγησης των επιπτώσεων στην κοινωνία: Απο-
τελεσματικότητα και αποδοτικότητα του δικτύου, Εξασφάλιση
κινητικότητας και μεγάλου βαθμού προσβασιμότητας, Περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, Οφέλη εθνικής οικονομίας, Οδική
ασφάλεια κα.

• Άλλα κριτήρια αξιολόγησης: Βελτίωση της δια-λειτουργικό-
τητας του συστήματος, βαθμός προώθησης της τηλεματικής
στις μεταφορές, βαθμός ικανοποίησης των διεθνών εθνικών
και περιφερειακών στόχων αποδοτικότητας των μεταφορών,
επίδοση του συστήματος και αξιοπιστία του συστήματος (τε-
χνολογική αξιολόγηση-αποτίμηση).

H συνολική διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει διάφορα
μέσα, εργαλεία και τεχνικές, όπως μοντέλα προσομοίωσης,
ερωτηματολόγια σε χρήστες και ειδικούς, μετρήσεις στο πεδίο,
πιλοτικές εφαρμογές και εσωτερικές διαδικασίες, που εξυπη-
ρετούν στον καθορισμό των απαραίτητων δεικτών που περιγρά-
φουν ποιοτικά και ποσοτικά τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Μέσω
μεθόδων αξιολόγησης, όπως η πολύ-κριτηριακή ανάλυση και
η ανάλυση κόστους-οφέλους, τα απαντημένα κριτήρια αναλύον-
ται ευρύτερα και γενικότερα συμπεράσματα εξάγονται σχετικά
με τη σκοπιμότητα της εφαρμογής, την επίδραση και την αποτε-
λεσματικότητα των συστημάτων και των εφαρμογών στο ευρύ-
τερο κοινωνικό επίπεδο.

Το πλαίσιο που περιγράφηκε προηγουμένως έχει ορισθεί μέσα
από μία σειρά Ευρωπαϊκών  Έργων και προγραμμάτων, τα οποία
συνέβαλαν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πλαισίων αξιο-
λόγησης των ITS, είτε επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη μεθοδο-
λογιών και κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή εξαγωγή
δεικτών και την αποτίμηση κριτηρίων. Το ολοκληρωμένο πλαί-
σιο αξιολόγησης που προτείνεται από το πρόγραμμα MAESTRO
(Greensmith, C.& Norman, J., 2002), διαρθρώνει την αξιολό-
γηση σε τρεις κύριες φάσεις: 
• τη φάση της αρχικής αξιολόγησης, 
• τη φάση της «εκ των προτέρων αξιολόγησης» και 
• τη φάση της «εκ των υστέρων» αξιολόγησης. 

Κατά την αρχική φάση επιλέγεται η περιοχή που θα εφαρμοστεί
το σύστημα, γίνεται μία πρωταρχική αξιολόγηση, βασισμένη
στην πρότερη εμπειρία από παρόμοιες δραστηριότητες και σε
γνώμες ειδικών, προσδιορίζονται οι δείκτες της αξιολόγησης
του συστήματος ή της εφαρμογής, καθώς και το μεθοδολογικό
πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί για την ποσοτικοποίησή τους.
Στη φάση της «εκ των προτέρων» αξιολόγησης γίνεται αποτί-
μηση των αρχικών αποτελεσμάτων, εκτιμώνται οι αρχικές επι-
πτώσεις και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αλλαγές και
βελτιώσεις πριν την εγκατάσταση του συστήματος. Κατά τη φάση
της «εκ των υστέρων» αξιολόγησης, προκύπτουν και αναλύον-
ται τα πραγματικά αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της εφαρμο-
γής και με βάση τα συνολικά αποτελέσματα αποφασίζεται η
υλοποίηση και η περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Η δυσκολία στην εξαγωγή και την αποτίμηση (ποσοτική ή ποι-

οτική) των κατάλληλων δεικτών δημιούργησε την ανάγκη προ-
καθορισμού των μεθοδολογιών εξαγωγής των δεικτών. Ιδιαί-
τερο βάρος έχει δοθεί στη μεθοδολογία σχεδιασμού και
εκτέλεσης δοκιμών πεδίου, η οποία εξελίχθηκε μέσα από μια
σειρά δράσεων και προγραμμάτων που οδήγησαν στην τελική
έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την εκτέλεσή τους, τη μέ-
τρηση των μεγεθών και την εξαγωγή δεικτών που αποτυπώνουν
την επίδραση των συστημάτων (FESTA Handbook, 2011). Σχε-
τικά με ειδικότερα ζητήματα, όπως ο προσδιορισμός της επίπτω-
σης των συστημάτων στην κατανάλωση ενέργειας και τις
εκπομπές ρύπων έχει τεθεί το πλαίσιο αξιολόγησης από την
ομάδα εργασίας EC-METI (Spence et al., 2009) και το έργο AMI-
TRAN (Jonkers et al., 2012) ενώ το έργο ICT-Emissions (Sama-
ras et al., 2012) κινείται προς την κατεύθυνση συγκρότησης
μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την αποτίμηση των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων των ITS. Στον τομέα της οδικής
ασφάλειας το έργο Eimpact (Assing et al., 2006) εφάρμοσε μία
συγκροτημένη μεθοδολογία αξιολόγησης που οδήγησε στον
προσδιορισμό της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης συστημά-
των και η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ως πρότυπο κατά την
αξιολόγηση παρόμοιων συστημάτων.

Έχει διαπιστωθεί από διαθέσιμα στοιχεία διαφόρων εφαρμογών
ITS σε χώρες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εμφανίζον-
ται πολλές αποκλίσεις σε αποτελέσματα εφαρμογών ακόμα και
όταν αναφέρονται ίδια ή παρεμφερή συστήματα. Αυτό σχετίζεται
άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής εφαρ-
μογής (π.χ. τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου στο οποίο
πραγματοποιείται η εφαρμογή), αλλά και στα διαφορετικά ερ-
γαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και τα οποία
μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές παραδοχές. Επομένως
για να μπορούν τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης να συγκρι-
θούν με άλλα παρόμοιων εφαρμογών, θα πρέπει αυτά να συνο-
δεύονται από μία πλήρη και εμπεριστατωμένη καταγραφή τόσο
των παραμέτρων, των διαδικασιών και των μεθοδολογιών της
αξιολόγησης, όσο και των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με
τα συστήματα και την εφαρμογή τους. Τέτοιες παράμετροι μπορεί
να είναι:
• Ο τύπος του οδικού δικτύου στο οποίο εφαρμόζεται το σύστημα

(αστικό δίκτυο, υπεραστικό δίκτυο)
• Τα χαρακτηριστικά του δικτύου (απόσταση σηματοδοτών, κύ-

κλοι σηματοδότησης κλίσεις οδών)
• Ο χαρακτηρισμός της κυκλοφοριακής κατάστασης (συμφό-

ρηση, ελεύθερη ροή)
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7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

• Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών και του λογικού υποβά-
θρου του συστήματος

• Το είδος των μοντέλων κυκλοφορίας και εκπομπών που χρη-
σιμοποιούνται 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ EΡΓΟΥ
SEE-ITS
Στα πλαίσια του έργου SEE-ITS αναπτύχθηκαν έξι συστήματα και
πραγματοποιήθηκαν εφτά πιλοτικές εφαρμογές σε διαφορετι-
κές περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι υπηρεσίες και
τα συστήματα των πιλοτικών εφαρμογών του  Έργου καλύπτουν
πολύπλευρες πτυχές των ITS και επομένως λόγω της ιδιαιτερό-
τητας της κάθε εφαρμογής, χρησιμοποιούνται διαφορετικά ερ-
γαλεία αξιολόγησης σε κάθε μία από αυτές. Παρόλα αυτά, οι
φάσεις της αξιολόγησης καθώς και οι μέθοδοι είναι κοινές.
Μέσω του προσδιορισμού όμοιων κριτηρίων, εξειδικευμένων
ανά περίπτωση, μπορούν να εξαχθούν παρεμφερή και άμεσα
συσχετιζόμενα αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Στο πλαίσιο του έργου, το ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης
που έχει υιοθετηθεί στοχεύει να απαντήσει στους παρακάτω
στόχους: 

• Στην αξιολόγηση των ίδιων των συστημάτων (τεχνική από-
δοση, αξιολόγηση κόστους)

• Στην εξακρίβωση, αποτύπωση και ποσοτικοποίηση των άμε-
σων θετικών τους επιδράσεων

• Στην αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης των
συστημάτων

• Στην αξιολόγηση της ευρύτερης συνεισφοράς των συστημά-
των

Για την εξακρίβωση των θετικών επιδράσεων των συστημάτων
του  Έργου, υιοθετήθηκε ένας αριθμός κριτηρίων και υποκριτη-
ρίων (Booz Allen Hamilton INC, 2004), όπως προέκυψαν από
τους στόχους που τα συστήματα καλούνται να επιτελέσουν. Το
σύνολο των κριτηρίων αυτών παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Για τον προσδιορισμό των κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης
χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: 
• Εργαλεία προσομοίωσης
• Τεχνικές δοκιμές
• Έρευνες ερωτηματολογίου σε ειδικούς
• Έρευνες ερωτηματολογίου σε χρήστες
• Μετρήσεις πεδίου (FOTs) 
• Εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης

Πίνακας 1:  Πίνακας κριτηρίων, δεικτών και μεθοδολογικών βημάτων αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου SEE-ITS 
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Τα εργαλεία προσομοίωσης στο  Έργο χρησιμοποιήθηκαν τόσο
κατά την «εκ των προτέρων» αξιολόγηση των συστημάτων για
την αποτύπωση των πιθανών επιπτώσεων, όσο και κατά την «εκ
των υστέρων» φάση της αξιολόγησης όπου τα στοιχεία της
πραγματικής εφαρμογής συμπληρώνονται από τα αποτελέ-
σματα της προσομοίωσης ή και συγκρίνονται με αυτά. Μέσω των
τεχνικών δοκιμών προσδιορίστηκε η ακρίβεια και η τεχνική αρ-
τιότητα των συστημάτων. Οι έρευνες ερωτηματολογίου σε ειδι-
κούς αποτέλεσαν τμήμα της «εκ των προτέρων» αξιολόγησης
και στόχευαν στην κατάδειξη των αναμενόμενων αποτελεσμά-
των σε διάφορους τομείς (οικονομία, περιβάλλον, ασφάλεια)
ενώ οι έρευνες ερωτηματολογίου σε χρήστες χρησιμοποιήθη-
καν σε όλες τις φάσεις αξιολόγησης των συστημάτων και σκό-
πευαν στον προσδιορισμό της αποδοχής των συστημάτων από
την πλευρά των χρηστών. Οι μετρήσεις πεδίου αποτελούν το ση-
μαντικότερο εργαλείο της «εκ των υστέρων» αξιολόγησης. Ει-
δικά σχεδιασμένες δοκιμές με οδηγούς πραγματοποιούνται με
στόχο να καθοριστούν οι πραγματικές επιπτώσεις του συστήμα-
τος σε μία σειρά κυκλοφοριακών, και μη, μεγεθών και δεικτών
(χρόνος ταξιδιού, απόσταση, μέση ταχύτητα, στιγμιαίο προφίλ
της ταχύτητας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.α.). Οι εσωτερικές
διαδικασίες αξιολόγησης, τέλος, εφαρμόστηκαν στις περιπτώ-
σεις όπου υπήρχε εμπειρία από παρεμφερή έργα και δυνατό-
τητα να διορθωθούν εσωτερικές αδυναμίες.

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων και την αξιολόγηση των
κριτηρίων του έργου υιοθετήθηκαν τρία μεθοδολογικά στάδια:
• Η βασική αξιολόγηση κατά την οποία εξακριβώνονται οι επι-

δράσεις του συστήματος στην περιοχή εφαρμογής
• Η αναγωγή και αξιολόγηση των επιπτώσεων σε τοπικό, εθνικό

και περιφερειακό επίπεδο
• Η αξιολόγηση της οικονομικής σκοπιμότητας της εφαρμογής

μέσω της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης κόστους-οφέλους

Στα πλαίσια της βασικής αξιολόγησης αξιολογήθηκε το σύνολο
των κριτηρίων που σχετίζονται με την επίδραση των συστημάτων
και εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των συ-
στημάτων στον μεμονωμένο χρήστη και την κοινωνία. Συγκεκρι-
μένα, αξιολογήθηκε η συνεισφορά των συστημάτων στην
αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας, στην αλλαγή της
οδηγικής και κυκλοφορικής συμπεριφοράς, στην ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας, στη μείωση του ατομικού κόστους και στην
οικονομική αποδοτικότητα. Επίσης εξετάστηκε η τεχνική ακρί-
βεια και η αξιοπιστία των συστημάτων, οι επιδράσεις τους στον
κυκλοφοριακό σχεδιασμό και στην πολιτική μεταφορών ενώ
ταυτόχρονα διερευνήθηκε η δυνατότητα της δια-λειτουργικότη-
τας με άλλα συστήματα.

Το δεύτερο μεθοδολογικό στάδιο σχετίζεται με την αναγωγή των
αποτελεσμάτων της τοπικής εφαρμογής σε ευρύτερο τοπικό,
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην αναγωγή αυτή ελήφθη-
σαν υπόψη τα ευρύτερα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των πε-
ριοχών εφαρμογής των συστημάτων. Επομένως εξήχθησαν
ευρύτερα συμπεράσματα σχετικά με τις κυκλοφοριακές, περι-
βαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ταυτόχρονα αξιολο-
γήθηκε η δυνατότητα επέκτασης και σύνδεσης των υπηρεσιών
με άλλα συστήματα.

Το τρίτο μεθοδολογικό στάδιο περιλαμβάνει τη διενέργεια κοι-
νωνικοοικονομικής ανάλυσης κόστους-οφέλους μέσω της
οποίας ορίσθηκε ο δείκτης κόστους-οφέλους κάθε συστήματος
τόσο για την περιοχή εφαρμογής τους όσο και σε ενδεχόμενη
εφαρμογή τους σε άλλες περιοχές εντός της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Είναι προφανές ότι διάφορες παράμετροι όπως οι χρό-
νοι ταξιδιού, ο θόρυβος, τα επίπεδα ρύπανσης και η οδική ασφά-
λεια μπορούν να καθορίσουν αν ένα σύστημα είναι βιώσιμο,
οικονομικά αποτελεσματικό και ικανό να ενισχύει την κινητικό-
τητα. Όλες αυτές οι παράμετροι εμπεριέχουν κάποιο κόστος. Το
κόστος αυτό μπορεί να είναι ατομικό και κοινωνικό. Μέσω της
ανάλυσης κόστους-οφέλους προσδιορίζεται η οικονομική σκο-
πιμότητα της εφαρμογής καθώς η έκφραση των ωφελειών που
απορρέουν από τη χρήση του συστήματος με οικονομικούς
όρους επιτρέπει τη σύγκριση με το πραγματικό οικονομικό κό-
στος (εμπορική αξία, εγκατάσταση, λειτουργία) της εφαρμογής.
Επομένως τα εξωτερικά κόστη που εμπεριέχονται σε παραμέ-
τρους της εφαρμογής εσωτερικοποιούνται και εξάγεται ο δείκτης
κόστους-οφέλους από την εφαρμογή του συστήματος. 

Το συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος SEE-ITS
παρουσιάζεται στο σχήμα 1 ενώ ο πίνακας 1 απεικονίζει τον
τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα κριτήρια στις τρεις μεθόδους
αξιολόγησης που έχουν υιοθετηθεί από το Έργο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αξιολόγηση των ITS είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης
και εφαρμογής των ITS. Μέσω των διαφόρων φάσεων αξιολό-
γησης ενός συστήματος μπορούν να προσδιοριστούν τόσο τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός συστήμα-
τος (μέσω της «εκ των προτέρων» αξιολόγησης) όσο και τα
οφέλη από την πραγματική εφαρμογή και λειτουργία του (μέσω
της «εκ των υστέρων» αξιολόγησης). Στην πρώτη περίπτωση
μπορούν να αξιολογηθεί το κατά πόσο η επιλογή ενός συστή-
ματος θα είναι αποτελεσματική ως προς τους στόχους που κα-
λείται να επιτύχει για μια συγκεκριμένη περιοχή καθώς και να
προσδιορισθούν πιθανές τροποποιήσεις του αρχικού σχεδια-
σμού έτσι ώστε να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα. Στη δεύ-
τερη περίπτωση, αξιολογείται η πραγματική λειτουργία του υπό
εξέταση συστήματος και μέσω των αποτελεσμάτων της, προτεί-
νονται πιθανές τροποποιήσεις του συστήματος με στόχο και πάλι
τη βέλτιστη αποδοτικότητά του. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης αποτελούν στοιχείο της ταυτότητας του συ-
στήματος και μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια για τη μελ-

Σχήμα 1. Σχηματική παρουσίαση του ολοκληρωμένου πλαισίου
αξιολόγησης όπως διαμορφώθηκε στο έργο SEE-ITS
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λοντική επέκτασή του ή και την εφαρμογή του σε άλλες περιο-
χές με παρόμοια συγκοινωνιακά προβλήματα. 

Οι μέθοδοι που επιλέγονται για την αξιολόγηση των ITS πρέπει
να είναι οι πρόσφοροι, ώστε να επιτυγχάνεται η αξιολόγηση όλων
των βασικών πτυχών της εφαρμογής και των επιπτώσεών της,
αλλά και να προσδιορίζονται εξ αρχής τα βασικά χαρακτηριστικά
κάθε περιοχής παρέμβασης έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι
άμεσα συγκρίσιμα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως είναι αναγκαίος
ο προσδιορισμός ενός πλαισίου αξιολόγησης το οποίο θα χρη-
σιμοποιεί κοινά αποδεκτά πρότυπα και θα ορίζει με σαφήνεια τα
απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται. Τα Ευρωπαϊκά
Έργα συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαι-
σίου μέσω της ανάπτυξης πιλοτικών συστημάτων και της επακό-
λουθης αξιολόγησής τους. Το επόμενο βήμα λοιπόν θα πρέπει
να είναι η οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση ενός πλαισίου βάσει
των συμπερασμάτων που έχουν ήδη εξαχθεί. 
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Ο Ρολος Της Ηλικιας 
Στα Τροχαια Ατυχηματα 

Και Στη Σοβαροτητα τους
Γιάννης Τυρινόπουλος*, Ευαγγελία Μαντζούφα**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο Ρόλος της Ηλικίας στην Οδική Ασφάλεια
Ο όρος οδική ασφάλεια αναφέρεται στην ασφαλή οδήγηση των
οχημάτων συνολικά, στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων με
οχήματα, στην προστασία των πεζών από τα οχήματα και στην
αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων γενικότερα. Τροχαίο ατύ-
χημα, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (World Health Organization, 2014), είναι κάθε ατύχημα
το οποίο σχετίζεται με μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται
ή προορίζεται για τη μεταφορά ατόμων ή εμπορευμάτων από
ένα σημείο σε ένα άλλο και συμβαίνει σε δρόμο.

Ο ρόλος και η σημασία της οδικής ασφάλειας στην κοινωνία
αλλά και την οικονομία έχει εξεταστεί εκτενώς από την επιστη-
μονική κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στατι-
στικά στοιχεία:
• Τα τροχαία ατυχήματα εκτιμάται διεθνώς ότι αποτελούν την

τρίτη αιτία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο (Γα-
βαλά, 2012).

• Κάθε χρόνο, σε όλον τον κόσμο, περισσότερες από 1,3 εκα-
τομμύρια ανθρώπινες ζωές χάνονται στους δρόμους (Ινστι-
τούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», 2014).

• Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις
ηλικίες 15-29 παγκοσμίως (Παρατηρητήριο Οδικής Ασφά-
λειας Ρόδου «ΕΥΘΥΤΑ», 2014).

• Στη Ελλάδα, καθημερινά, πάνω από τρεις άνθρωποι χάνουν τη
ζωή τους στο δρόμο (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς», 2014).

Στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν επίσης ότι τα τροχαία ατυχή-
ματα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και αποτελούν την κύρια αιτία θα-
νάτου σε νεαρές ηλικίες (Δεδούκου, 2013). Την ίδια ώρα, είναι
ευρέως γνωστό και έχει αποδειχθεί επανειλημμένα από έρευ-
νες σε πανεπιστήμια και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού ότι, όσο περνούν τα χρόνια και αυξάνεται η ηλικία ενός
οδηγού, ο χρόνος αντίδρασής του μειώνεται με συνέπεια να μην
μπορεί να αντιδράσει το ίδιο αποτελεσματικά σε ένα έκτακτο πε-
ριστατικό.

Όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, υπάρχει άμεση
σχέση ανάμεσα στην ηλικία του οδηγού ενός οχήματος και στην
πιθανότητα πρόκλησης ενός τροχαίου ατυχήματος. Έρευνες
πάνω στο ζήτημα αυτό έχουν γίνει πολλές και σε βάθος. Το επι-
στημονικό αντικείμενο που χρήζει περαιτέρω εμβάθυνσης είναι
ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στην ηλικία του οδηγού και τη
σοβαρότητα των ατυχημάτων. Η διαπίστωση αυτή, όπως φαίνε-
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ται στη βιβλιογραφική έρευνα που παρουσιάζεται στα επόμενα,
έδωσε το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

1.2 Στόχος Έρευνας
Στόχος της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της σχέσης της
ηλικίας του οδηγού και της σοβαρότητας ενός τροχαίου ατυχή-
ματος. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ο ρόλος της ηλικίας
στα τροχαία ατυχήματα και το πώς επηρεάζει τη σοβαρότητά
τους. Η έρευνα, όπως παρουσιάστηκε στο συνέδριο, περιλαμ-
βάνει τα βασικά ευρήματα ανασκόπησης της υφιστάμενης βι-
βλιογραφίας, η οποία αφορούσε ερευνητικά προγράμματα,
διπλωματικές εργασίες, επιστημονικά άρθρα και μελέτες με πα-
ρόμοιο θέμα ή σχετικούς στόχους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται
η μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας ερωτη-
ματολογίου που έλαβε χώρα. Τέλος, παρατίθενται τα βασικά
συμπεράσματα της έρευνας.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για τις ανάγκες διερεύνησης της σχέσης μεταξύ της ηλικίας του
οδηγού και τη σοβαρότητα του τροχαίου εκπονήθηκε έρευνα
ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε χωρί-
ζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα προσωπικά στοι-
χεία των ερωτηθέντων, όπως φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο,
επάγγελμα, τόπο διαμονής και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.
Το δεύτερο μέρος αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συ-
νέβησαν τα ατυχήματα και τις συνέπειες αυτών. Το δεύτερο
μέρος του ερωτηματολογίου χωρίζεται με τη σειρά του σε τρεις
υποενότητες, σε αυτή των γενικών ερωτήσεων, του οδηγού και
του επιβάτη. Οι γενικές ερωτήσεις εξετάζουν τις οδηγικές συ-
νήθειες των ερωτηθέντων, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν
στο αν καταναλώνουν αλκοόλ πριν την οδήγηση, αν οδηγούν
κουρασμένοι σε περίπτωση κόπωσης και αν κάνουν συχνή και
σωστή συντήρηση του οχήματός τους, μόνοι τους ή με τη βοή-
θεια επαγγελματία.

Στην υποενότητα του οδηγού, οι συμμετέχοντες δηλώνουν αν
είχαν ποτέ τροχαίο ατύχημα ως οδηγοί κάποιου οχήματος, αν
είχαν παραπάνω από ένα ατυχήματα και δίνουν περισσότερα
στοιχεία για τα ατυχήματα αυτά, όπως η ηλικία του οδηγού όταν
συνέβη το ατύχημα, ποιος είχε την ευθύνη του ατυχήματος, ποια
ή ποιες ήταν οι αιτίες του ατυχήματος και ποιες οι συνέπειές του.
Στην υποενότητα του επιβάτη, οι ερωτηθέντες καλούνται να
απαντήσουν αν είχαν κάποιο ατύχημα ως επιβάτες ενός οχήμα-
τος και να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις με αυτές τις προ-
ηγούμενης ενότητας, αλλά αναφορικά με τον οδηγό του
οχήματος στο οποίο επέβαιναν ως επιβάτες. Με τον τρόπο αυτό
επιτεύχθηκε η συλλογή στοιχείων τόσο με άμεσο τρόπο, από την
ενότητα του οδηγού, όσο και με έμμεσο, από την ενότητα του
επιβάτη, και συνεπώς δόθηκε η δυνατότητα συλλογής περισσό-
τερων στοιχείων ατυχημάτων.

Για τις ανάγκες της έρευνας, ζητήθηκαν οι απόψεις και οι εμπειρίες
400 ατόμων, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονταν από 18 έως 65
χρονών. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις
που αφορούσαν τροχαία ατυχήματα και τη σοβαρότητά τους, ατυ-
χήματα τα οποία βίωσαν είτε ως οδηγοί οι ίδιοι, είτε ως συνεπιβάτες
σε κάποιο όχημα. Η έρευνα διήρκεσε σχεδόν τρεις μήνες, από την
01/11/2013 έως τις 22/01/2014.

Συνολικά συλλέχθηκαν στοιχεία για 542 τροχαία ατυχήματα. Από
τα ατυχήματα αυτά, στα 321 υπαίτιος της πρόκλησης του ατυχήμα-
τος ήταν κάποιος συμμετέχων στην έρευνα ή ο οδηγός του οχήμα-
τος, στο οποίο ο συμμετέχων επέβαινε. Αυτές οι 321 περιπτώσεις
αποτέλεσαν το δείγμα για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ της ηλι-
κίας του οδηγού και της σοβαρότητας του ατυχήματος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΤΕΙ Αθήνας, σε κα-
φετέριες, σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και σε δημόσιες υπηρε-
σίες. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 200 άνδρες και 200
γυναίκες, ενώ έγινε προσπάθεια ισοκατανομής των απαντήσεων
μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Ανάλυση ερωτηματολογίων
Το πρώτο αντικείμενο που διερευνήθηκε μέσω της έρευνας
ερωτηματολογίου αφορά στην οδηγική συμπεριφορά των ερω-
τηθέντων. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι δεν κα-
ταναλώνουν αλκοόλ, ενώ ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό της
τάξης του 35% δήλωσε ότι καταναλώνει αλκοόλ ορισμένες
φορές πριν την οδήγηση. Τέλος, περίπου το 10% δήλωσε ότι κα-
ταναλώνει συχνά αλκοόλ, ενώ γνωρίζει ότι αργότερα θα χρει-
αστεί να οδηγήσει το όχημά του. Διαπιστώνεται ότι οι ηλικιακές
ομάδες που καταναλώνουν συχνότερα αλκοόλ πριν την οδή-
γηση είναι οι ηλικίες 18 με 25 και 26 με 35.

Η οδήγηση σε κατάσταση κόπωσης είναι εξίσου επικίνδυνη με
την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Περισσότεροι από τους
μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι οδηγούν κου-
ρασμένοι, ενώ περίπου δύο στους πέντε (39%) χρησιμοποιούν
άλλο μέσο μεταφοράς. Ένα ποσοστό της τάξης του 8% είτε δεν
οδηγεί, είτε παραχωρεί το όχημά του σε κάποιον άλλο οδηγό.

Όσον αφορά στο φύλο των οδηγών που συμμετείχαν σε κάποιο
τροχαίο, οι άνδρες εμπλέκονται συχνότερα από ότι οι γυναίκες,
αφού σε τρία στα πέντε ατυχήματα (60%) ο οδηγός είναι άνδρας.
Επίσης, παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (63%) των
οδηγών που συμμετείχαν σε τροχαίο ατύχημα ήταν νέοι οδηγοί
ηλικίας 18 έως 35 ετών, ενώ πάνω από το ένα τρίτο των οδηγών
που συμμετείχαν σε ατύχημα ήταν κάτω των 25 ετών (36%). Τα
περισσότερα τροχαία ατυχήματα προκαλούνται από τους νεα-
ρούς άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών (27%) και τα λιγότερα τρο-
χαία ατυχήματα από τις γυναίκες οδηγούς ηλικίας 36 έως 45
(3%). Ακόμα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες παρατηρείται το φαι-
νόμενο οι άνδρες οδηγοί να προκαλούν τα περισσότερα ατυχή-
ματα, με μόνη εξαίρεση την ηλικιακή κατηγορία των 46 με 55
όπου υπεύθυνες για μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων είναι
οι γυναίκες οδηγοί (10%).

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, τα κυριότερα
αίτια των ατυχημάτων στα οποία ο οδηγός του οχήματος είχε την
ευθύνη ήταν η απροσεξία (34%), η παραβίαση σήμανσης/ση-
ματοδότησης (12%) και η υπερβολική ταχύτητα (11%). Ακολου-
θούν οι κακές καιρικές συνθήκες και η οδική υποδομή με
ποσοστό 10%. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αίτια αυτά και
διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία του οδηγού που προκά-
λεσε το τροχαίο ατύχημα.

Project10.qxp_Layout 1  4/3/15  12:47  Page 13



12 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Από τον Πίνακα 1 παρατηρείται ότι η απροσεξία είναι ο βασικός
παράγοντας πρόκλησης ατυχημάτων, εκτός από την ηλικιακή
ομάδα των 46 έως 55, όπου έχει την τρίτη θέση. Η παραβίαση
σήμανσης/ σηματοδότησης είναι η δεύτερη πιο συνηθισμένη
αιτία πρόκλησης ατυχήματος στις ηλικίες 46 έως 65. Το ίδιο
ισχύει για την υπερβολική ταχύτητα στις ηλικίες 18 έως 25 και
τις κακές καιρικές συνθήκες στους οδηγούς 26 έως 45 ετών. Η

οδική υποδομή αποτελεί συχνότερη αιτία στις μεγαλύτερες ηλι-
κίες (36 έως 65).

Με τη χρήση του στατιστικού συντελεστή συσχέτισης (ρ) διερευ-
νήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των αιτιών πρόκλησης ατυχημάτων
και της ηλικίας των οδηγών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
στον Πίνακα 2.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και τα αποτελέσματα του συντελεστή
συσχέτισης (ρ) παρατηρείται άμεση σχέση μεταξύ της ηλικίας
των οδηγών και κατά σειρά της κόπωσης, της απροσεξίας και
της υπερβολικής ταχύτητας, ενώ ακολουθούν τα υπόλοιπα αίτια
πρόκλησης ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας
ανάλυσης δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ηλι-
κίας και της  παράβασης σήμανσης/σηματοδότησης ή της σύγ-
χυσης προτεραιότητας λόγω ύπαρξης τροχονόμου.
Οι κυριότερες επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων ήταν οι μι-
κρής και μεγάλης κλίμακας υλικές ζημιές στα οχήματα (45% και
22% αντίστοιχα) και οι τραυματισμοί (28%). Εδώ πρέπει να πα-
ρατηρηθεί ότι υπήρξε και ένα ποσοστό θανάτων της τάξης του
0,5%. Αν και μικρό σαν ποσοστό, επηρεάζει σημαντικά τη σοβα-
ρότητα των ατυχημάτων αυτών καθώς αφορά στην αφαίρεση αν-
θρώπινης ζωής. Στο Σχήμα 1, οι επιπτώσεις των ατυχημάτων
διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία του οδηγού που προκά-
λεσε το τροχαίο ατύχημα. Έτσι μπορούν να συγκριθούν τα ποσο-
στά και να παρατηρηθούν οι διακυμάνσεις τους ανάμεσα στις
ηλικιακές ομάδες, καθώς και να κατανοηθούν ποιες είναι οι κύ-
ριες επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων για κάθε ηλικιακή
ομάδα και άρα η σοβαρότητά τους. Παρατηρείται ότι οι καταστρο-
φές δημόσιας περιουσίας παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό
στις ηλικίες 46-55.
Οι τραυματισμοί παρουσιάζουν τη μέγιστη τιμή τους στους οδη-
γούς ηλικίας 18 έως 25 (34%) και στη συνέχεια τα ποσοστά μει-
ώνονται, με τη χαμηλότερη τιμή να εντοπίζεται στους οδηγούς
ηλικίας 36 έως 55. Η τιμή αυτή εμφανίζει ξανά μικρή άνοδο

στους οδηγούς ηλικίας 56 έως 65 (16%). Η μέγιστη τιμή των μι-
κρής κλίμακας υλικών ζημιών είναι στους οδηγούς ηλικίας 18
έως 25 (37%) και στη συνέχεια μειώνεται, με τη χαμηλότερη
τιμή να εμφανίζεται στην κατηγορία 36 έως 45 ετών. Τις περισ-
σότερες ζημιές μεγάλης κλίμακας στα οχήματα τις προκαλούν
οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 (33%). Τα ποσοστά παρουσιάζουν
μείωση όσο αυξάνεται η ηλικία των οδηγών, παρουσιάζοντας
ελάχιστή τιμή στους οδηγούς ηλικίας 36 έως 45 (11%).

Πίνακας 2: Συσχέτιση μεταξύ

των αιτιών πρόκλησης 

ατυχημάτων και της ηλικίας

του οδηγού

Σχήμα 1: Επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων ανάλογα με την
ηλικία του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα

Πίνακας 1: Αίτια ατυχήματος
ανά ηλικιακή ομάδα
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Η περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω δεδομένων σχετικά με τις
συνέπειες των ατυχημάτων οδηγεί στα Σχήματα 2 και 3. Ως ελα-
φριά τροχαία ατυχήματα θεωρήθηκαν αυτά στα οποία υπήρξαν μι-
κροτραυματισμοί, μικρές υλικές ζημιές στο όχημα ή/και μη
σοβαρές ζημιές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, καθώς επίσης
και αυτά στα οποία δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές ή σωματικές
βλάβες. Ως σοβαρά τροχαία ατυχήματα χαρακτηρίστηκαν αυτά τα
οποία περιλάμβαναν σοβαρές υλικές ζημιές και καταστροφές σε
δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, σοβαρούς τραυματισμούς ενός ή
περισσότερων εκ των συμμετεχόντων στο ατύχημα ή ακόμα και
θάνατος. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά ελαφριών και
σοβαρών ατυχημάτων ξεχωριστά ανά ηλικιακή ομάδα. Παρατη-
ρείται ότι η αναλογία ελαφριών προς σοβαρά ατυχήματα είναι πα-
ρόμοια για όλες τις κατηγορίες και κυμαίνεται περίπου στο 3:1,
παρουσιάζοντας όμως μία μείωση όσο αυξάνεται η ηλικία του
οδηγού, με αποτέλεσμα στην κατηγορία των οδηγών 56 έως 65
ετών η αναλογία αυτή να διαμορφώνεται περίπου στο 2:1.

Με μία συγκριτική ανάλυση των Σχημάτων 2 και 3, παρατηρείται
ότι οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 είναι οι πιο επικίνδυνοι οδηγοί
όσον αφορά την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, ενώ τους
ακολουθούν οι οδηγοί ηλικίας 26 έως 35. Οι οδηγοί που ανή-
κουν στην κατηγορία 36 έως 45 ετών είναι οι πιο ασφαλείς οδη-
γοί. Τέλος, οι οδηγοί ηλικίας 56 έως 65 ετών, ενώ έχουν μικρή
πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, είναι πιο πιθανό να είναι
υπεύθυνοι για τροχαίο ατύχημα μεγαλύτερης σοβαρότητας.

3.2 Συσχέτιση με υφιστάμενη βιβλιογραφία
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Williams
et al. (2003) φαίνεται ότι στο βαθμό ευθύνης για το ατύχημα ανά
οδηγό με δίπλωμα, οι νεαροί οδηγοί, κυρίως άνδρες, είχαν τα
μεγαλύτερα ποσοστά, λόγω των υψηλών ποσοστών συμμετοχής
σε ατυχήματα και υπαιτιότητας ατυχήματος. Στο ίδιο συμπέρασμα
καταλήγει και η έρευνα που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα Συλ-
λόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
(2014), η οποίο ενημερώνει ότι η νεαρή ηλικία αποτελεί παρά-
γοντα που συναρτάται με την έλλειψη εμπειρίας και το γεγονός
αυτό αυξάνει τη συχνότητα των συγκρούσεων, η οποία παρου-
σιάζει ανώτατη τιμή στις ηλικίες 15 έως 25 και σταθερή μείωση
έπειτα. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα απο-
τελέσματα της παρούσας έρευνας, που παρουσιάζεται ότι στο

36% των ατυχημάτων συμμετείχαν οδηγοί ηλικίας 18-25 και ότι
το 37% προκλήθηκαν από οδηγούς αυτής της ηλικιακής κατη-
γορίας. Επίσης, το 27% των ατυχημάτων προκλήθηκε από άνδρα
οδηγό 18-25 ετών και το 15% από άνδρα οδηγό 26-35 ετών.

Στη μελέτη των Taylor et al. (1990) συμπεραίνεται ότι η συχνό-
τητα των ατυχημάτων μειώνεται με την αυξανόμενη ηλικία και
την εμπειρία οδήγησης, με το ποσοστό της μείωσης να μειώνεται
όσο αυξάνεται η ηλικία και η εμπειρία. Στο ίδιο συμπέρασμα κα-
τέληξε και η παρούσα έρευνα.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (1986) σχετικά με την οδική
ασφάλεια, έδειξε ότι οι νέοι οδηγοί ηλικίας μικρότερης ή ίσης
των 25 ετών, έχουν αριθμό ατυχημάτων τρεις ως τέσσερεις
φορές μεγαλύτερο του μέσου όρου. Από την παρούσα έρευνα
συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 542 ατυχήματα, στα 321 από τα
οποία κάποιος συμμετέχων είχε την ευθύνη για το τροχαίο. Από
αυτά συμπεραίνεται ότι οι οδηγοί 18-25 ετών προκαλούν ατυ-
χήματα 2,4 φορές περισσότερο από το μέσο όρο ενώ συμμετέ-
χουν σε ατυχήματα 2,3 φορές περισσότερο από το μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Lyman et al. (2002),
η κατά κεφαλήν συμμετοχή οδηγών σε ατύχημα μειώθηκε με
την αύξηση της ηλικίας, αλλά παρόλο που οι ηλικιωμένοι οδη-
γοί είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε ατύχημα, διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο συμμετοχής σε θανατηφόρο τροχαίο.
Όπως φαίνεται και στα Σχήματα 1 και 2, οι ηλικιωμένοι οδηγοί
όντως προκαλούν λιγότερα ατυχήματα από τους νεότερους οδη-
γούς, αλλά, συγκριτικά, όσα προκαλούν είναι συνήθως ατυχή-
ματα μεγαλύτερης σοβαρότητας.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ένα ιδιαίτερο στατιστικό στοιχείο.
Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκαν μόνο δύο
θάνατοι σε ένα σύνολο 321 ατυχημάτων. Παρόλα αυτά, το απο-
τέλεσμα αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Η έρευνα για την παρούσα
εργασία διεξήχθη στο νομό Αττικής και μόνο το 5% των ερωτη-
θέντων ήταν κάτοικοι περιοχών εκτός Αττικής. Σύμφωνα με
άρθρο των Μπακοπούλου κ.ά. (2000), μια εύλογη ερμηνεία για
τη χαμηλή θνησιμότητα των τροχαίων ατυχημάτων στο δίκτυο
του νομού Αττικής είναι ότι η Αττική, ως η πλέον σημαντική οι-
κονομικά περιοχή της χώρας όπου διεξήχθησαν τα περισσότερα
προγράμματα ενίσχυσης υποδομών, διαθέτει και την υψηλότερη
ποιοτικά και ποσοτικά παροχή υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον,
είναι γνωστό ότι 5% αύξηση στη μέση ταχύτητα οδήγησης οδηγεί
σε 20% αύξηση της θνησιμότητας. Οι περισσότεροι δρόμοι στην
Αττική χαρακτηρίζονται ως αυξημένης κίνησης/χαμηλής ταχύ-
τητας, γεγονός που παρεμποδίζει την ανάπτυξη ταχύτητας στην
οδήγηση. Τέλος, μια επιπλέον εξήγηση είναι ότι τα περισσότερα
θανατηφόρα ατυχήματα παρατηρούνται σε εθνικές και επαρχια-
κές οδούς, και όχι σε αστικές περιοχές.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της
ηλικίας του οδηγού και της σοβαρότητας ενός τροχαίου ατυχή-
ματος. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και έρευνας ερωτηματο-
λογίου εξήχθησαν χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα
σχετικά με τον ρόλο της ηλικίας στα τροχαία ατυχήματα και το

Σχήμα 2: Ποσοστό σοβαρών-ελαφριών ατυχημάτων στο σύνολο
των ατυχημάτων κάθε ηλικιακής ομάδας στα ατυχήματα που την
ευθύνη του τροχαίου ατυχήματος έφερε ο οδηγός
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14 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

πώς επηρεάζει τη σοβαρότητά τους.
Η έρευνα ανέδειξε ότι τα άτομα ηλικίας 18-25 ετών έχουν τα πε-
ρισσότερα οδικά τροχαία ατυχήματα από όλες τις ηλικιακές ομά-
δες οδηγών, ωστόσο τα άτομα ηλικίας 56-65 ετών έχουν τα
περισσότερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Όσο αυξάνεται η ηλικία
του οδηγού ενός οχήματος, τόσο μειώνονται τα οδικά τροχαία
ατυχήματα, όμως αυξάνεται η σοβαρότητά τους.
Τα περισσότερα ατυχήματα προκαλούνται από νέους ηλικίας 18
έως 25 (37%), ενώ πάνω από τα μισά ατυχήματα προκαλούνται
από τους νέους ηλικίας 18 έως 35 (63%). Η ηλικιακή ομάδα
που είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα είναι
οι νεαροί άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών και για τα λιγότερα οι
γυναίκες οδηγοί ηλικίας 36 έως 45. Επίσης, παρατηρείται ότι σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες προκαλούνται περισσότερα ατυχή-
ματα από τους άνδρες οδηγούς, με μόνη εξαίρεση την ηλικιακή
κατηγορία των 46 με 55, όπου οι γυναίκες οδηγοί προκαλούν
περισσότερα ατυχήματα.
Οι κυριότερες αιτίες ατυχημάτων είναι η απροσεξία, η παράβαση
σήμανσης και σηματοδότησης, και η υπερβολική ταχύτητα, ενώ
σε μικρότερο βαθμό ακολουθούν οι κακές καιρικές συνθήκες,
η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η
οδική υποδομή, η κόπωση και η κατανάλωση αλκοόλ πριν την
οδήγηση.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, προκύπτει ότι πε-
ρίπου το 43% των οδηγών οδηγούν το όχημά τους έχοντας κατα-
ναλώσει αλκοόλ, ενώ γνωρίζουν ότι στη συνέχεια θα χρειαστεί να
οδηγήσουν. Οι ηλικιακές ομάδες που καταναλώνουν συχνότερα
αλκοόλ πριν την οδήγηση είναι οι ηλικίες 18 με 25 και 26 με 35.
Οι οδηγοί ηλικίας 18-25 προκαλούν τα περισσότερα τροχαία ατυ-
χήματα με τραυματισμό, αλλά στη συνέχεια οι τραυματισμοί φθί-
νουν όσο αυξάνεται η ηλικία του οδηγού με τη χαμηλότερη τιμή
να εντοπίζεται στους οδηγούς ηλικίας 36 έως 55, ενώ παρου-
σιάζεται μία άνοδος των τραυματισμών στους οδηγούς ηλικίας
56-65.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 είναι οι
πιο επικίνδυνοι οδηγοί όσον αφορά την πιθανότητα πρόκλησης
ατυχήματος, ενώ τους ακολουθούν οι οδηγοί ηλικίας 26 έως 35.
Οι οδηγοί που ανήκουν στην κατηγορία 36 έως 45 ετών είναι οι
πιο ασφαλείς οδηγοί. Οι οδηγοί ηλικίας 56 έως 65 ετών, ενώ
έχουν μικρή πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, είναι πιο πι-
θανό να είναι υπεύθυνοι για τροχαίο ατύχημα μεγαλύτερης σο-
βαρότητας.
Εξετάστηκε επίσης, μέσω του στατιστικού συντελεστή συσχέτι-
σης (ρ), η σχέση μεταξύ της ηλικίας των οδηγών και των αιτίων
πρόκλησης ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής
της ανάλυσης, τα αίτια που σχετίζονται περισσότερο με την ηλι-
κία των οδηγών είναι η κόπωση, η απροσεξία και η υπερβολική
ταχύτητα.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούν δύο σημαντικά συγκριτικά στα-
τιστικά στοιχεία. Πρώτον, οι οδηγοί ηλικίας 18 έως 25 είναι 3
φορές πιο πιθανό να προκαλέσουν ατύχημα από κάποιον οδηγό
ηλικίας 36 έως 65, ανεξαρτήτως σοβαρότητας του ατυχήματος.
Οι οδηγοί ηλικίας 26 έως 35 είναι δύο φορές πιθανότερο. Δεύτε-
ρον, η αναλογία ελαφριών προς σοβαρά ατυχήματα είναι παρό-
μοια για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και κυμαίνεται περίπου
στο 3:1, παρουσιάζοντας όμως μία μείωση όσο μεγαλώνει η ηλι-
κία του οδηγού, με αποτέλεσμα στην κατηγορία των οδηγών 56
έως 65 ετών η αναλογία αυτή να διαμορφώνεται περίπου στο 2:1.

Η έρευνα που παρουσιάστηκε εμβάθυνε στο επιστημονικό πεδίο
που αφορά στο βαθμό συσχέτισης ανάμεσα στην ηλικία του οδη-
γού και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Τα στοιχεία και τα απο-
τελέσματα της έρευνας αυτής, τα οποία συσχετίστηκαν με
παρόμοιες έρευνας άλλων ερευνητών και επιστημόνων, μπο-
ρούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για περαιτέρω εξέταση
του αντικειμένου.
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1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια νέες προκλήσεις έχουν προκύψει στον
τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς η ολοένα και αυξανό-
μενη αστικοποίηση δημιουργεί “πιέσεις” στα υπάρχοντα μετα-
φορικά συστήματα. Η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση,
συνοδευόμενη από την υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου
έναντι περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης, η έλλειψη
χώρων στάθμευσης και η δυσκολία προσβασιμότητας στις πό-
λεις είναι προβλήματα γνωστά και ενίοτε γνώριμα σε πολλούς.
Η σημαντικότητα των επιπτώσεων των παραπάνω προβλημάτων
στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων και στην υγεία τους, αλλά
και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία έχουν οδη-
γήσει στην ανάγκη μιας νέας θεώρησης για το σχεδιασμό των
μεταφορών.
Ως απόρροια των παραπάνω, η έννοια της «βιώσιμης αστικής
κινητικότητας» έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως στον
τομέα των Μεταφορών, ως μια σύγχρονη τάση σχεδιασμού των
μεταφορικών συστημάτων με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέ-

δου μεταφορικών υπηρεσιών που βασίζονται στο τρίπτυχο της
οικονομικής (βέλτιστες οικονομικά λύσεις), περιβαλλοντικής
(βελτίωση της ποιότητας ζωής) και κοινωνικής βιωσιμότητας
(εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης για όλους). 
Στο πλαίσιο προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας [ΣΒΑΚ] άρχισαν να προ-
ωθούνται ευρέως στην Ευρώπη μέσω των στρατηγικών κειμέ-
νων της ΕΕ: “Πράσινη Βίβλος: Διαμόρφωση νέας παιδείας
αστικής κινητικότητας”1 , “Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητι-
κότητα” και της “Λευκής Βίβλου: Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Προς ένα ανταγωνιστικό και
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών”2 , ενώ παραμένουν
ακόμα και σήμερα υψηλά στην ατζέντα της μέσω νέων χρημα-
τοδοτικών μηχανισμών (π.χ. το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο “Ορί-
ζοντας 2014-2020” της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία,
το οποίο χρηματοδοτεί τόσο δράσεις εκπόνησης ΣΒΑΚ όσο και
δράσεις υλοποίησης μέτρων βιώσιμης κινητικότητας). 
Συγκεκριμένα, η Λευκή Βίβλος προτείνει την εξέταση της δυνα-
τότητας θέσπισης των ΣΒΑΚ ως υποχρεωτική προσέγγιση για πό-

1 COM(2007) 551 τελικό, http://eur-lex.europa.eu/legal content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN
2 COM(2011) 144 τελικό, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN 

Θεσεισ Του Συλλογου Ελληνων
Συγκοινωνιολογων Για Τα Σχεδια
Βιωσιμης Αστικης Κινητικοτητας
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λεις ενός ορισμένου μεγέθους, σύμφωνα με εθνικά πρότυπα με
βάση κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Προτείνει επίσης τη διε-
ρεύνηση της σύνδεσης της περιφερειακής ανάπτυξης και του
Ταμείου Συνοχής σε πόλεις και περιοχές που έχουν υποβάλει
ένα τρέχον, ανεξάρτητα επικυρωθέν, πιστοποιητικό επιθεώρη-
σης Απόδοσης και Βιωσιμότητας της Αστικής Κινητικότητας.
Τέλος, η Λευκή Βίβλος Μεταφορών προτείνει την εξέταση της
δυνατότητας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τη στα-
διακή εφαρμογή των ΣΒΑΚ σε ευρωπαϊκές πόλεις. Όλα τα ανω-
τέρω επιτρέπουν την εκτίμηση ότι πιθανά τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν
απαίτηση για την εκταμίευση πόρων που αφορούν τον τομέα της
αστικής μετακίνησης (π.χ. έργα υποδομής, «καθαρά» λεωφο-
ρεία, συστήματα ITS, κ.λπ.).
Στην Ελλάδα, η έννοια των ΣΒΑΚ προωθήθηκε αρχικά μέσω Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων. Σήμερα κάποιοι Δήμοι, αναγνωρίζον-
τας την ανάγκη ενός βιώσιμου σχεδιασμού των πόλεών τους,
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκπόνηση ΣΒΑΚ και είτε
έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές προκηρύξεις, είτε διερευνούν
τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΣΒΑΚ από Ευρωπαϊκούς χρη-
ματοδοτικούς μηχανισμούς. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση του προγράμματος «Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρ-
λαύτης», το οποίο προβλέπει ως δικαιούχους χρηματοδότησης τα
αστικά κέντρα των Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων,
εκτός των περιοχών που καλύπτουν τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας
και Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρηματοδό-
τηση θα αφορά σε: α) ενιαίες συγκοινωνιακές, κυκλοφοριακές και
πολεοδομικές μελέτες, β) υλοποίηση έργων υποδομής ή προμή-
θεια εξοπλισμού, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες και γ)
χρηματοδότηση υλοποίησης συγκοινωνιακού έργου σε δημοτικό
ή διαδημοτικό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν μελέτες και προγραμ-
ματικές συμφωνίες. Παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ σημειώνει πως για την
ορθή εφαρμογή του προγράμματος, θα προχωρήσει στη δημιουρ-
γία κατευθυντήριου πλαισίου, υπό μορφή οδηγού, προς τους Δή-
μους της χώρας, ο οποίος θα καθορίζει τις προδιαγραφές για τον
σχεδιασμό των συνδυασμένων παρεμβάσεων στα αστικά κέντρα.
Παρ’ όλη όμως την προώθηση ενός σύγχρονου μοντέλου σχε-
διασμού των μεταφορών στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης, πα-
ρατηρείται συχνά παρανόηση της έννοιας “βιώσιμη αστική
κινητικότητα”, που οφείλεται μεταξύ άλλων στην ευρύτητά της
(καθώς η βιώσιμη αστική κινητικότητα μπορεί να έχει επιπτώ-

σεις σε διάφορους τομείς, όπως περιβάλλον, ενέργεια αλλά και
την κοινωνία γενικότερα). Το γεγονός αυτό επηρεάζει με τη
σειρά του τη σύνταξη και εφαρμογή των ΣΒΑΚ.
Για τον παραπάνω λόγο αυτό, αλλά και λόγω της ολοένα και ανα-
δυόμενης σημασίας των ΣΒΑΚ, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και
εθνικό επίπεδο, αποφασίστηκε από την Επιτροπή Κινητικότητας
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων η σύνταξη θέσεων
για τα ΣΒΑΚ και προτάσεων για τον βέλτιστο τρόπο προσαρμογής
τους στην ελληνική πραγματικότητα.

2. Ορισμός και χαρακτηριστικά των
ΣΒΑΚ
«Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατη-
γικό σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κινη-
τικότητας (ανθρώπων και επιχειρήσεων) στην πόλη και στην
ευρύτερη περιοχή αυτής με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε αυτήν. Τα ΣΒΑΚ βασίζονται στις υφιστάμενες
πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέονται από τις αρχές ενιαίου σχε-
διασμού, συμμετοχής και αξιολόγησης» (Wefering, Rupprecht,
Buhrmann, & Bohler-Baedeker, 2013).
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ είναι τα εξής (Wefering,
Rupprecht, Buhrmann, & Bohler-Baedeker, 2013):
• Μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης.
• Ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης.
• Συμμετοχική προσέγγιση: εμπλοκή πολιτών και τοπικών φο-

ρέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, υλοποίησης μέτρων
και αξιολόγησης, δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για τη δια-
χείριση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού, διασφάλιση ισό-
τητας των δύο φύλων. 

• Ενοποιημένη προσέγγιση πρακτικών και πολιτικών μεταξύ:
των διαφόρων τομέων (π.χ. μεταφορών, περιβάλλοντος,
υγείας, ασφάλειας, διαχείρισης χρήσεων-γης), των διαφόρων
επιπέδων διοίκησης (π.χ. δήμος, περιφέρεια, πολεοδομικό
συγκρότημα) και των διαφόρων γειτονικών αστικών περιοχών
(π.χ. ενδο-δημοτικών, ενδο-περιφερειακών).

• Αξιολόγηση υφιστάμενων και μελλοντικών επιδόσεων:
Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων προερχόμενων από
βραχυπρόθεσμους στόχους και πάντα στη βάση μιας συνολι-
κής βιώσιμης στρατηγικής (κριτήρια οικονομικής, περιβαλ-
λοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας). 

• Θεώρηση του κόστους και των ωφελειών, λαμβάνοντας υπόψη
τα ευρύτερα κοινωνικά κόστη και ωφέλειες.

• Τακτική παρακολούθηση, εξέταση και υποβολή εκθέσεων. Η
εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ παρακολουθείται στενά, ενώ η πρόοδος
ως προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου αξιολογείται τα-
κτικά βάσει ενός καθορισμένου πλαισίου δεικτών. 

Η διαδικασία εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ περιλαμβάνει τις εξής δρά-
σεις: 1) ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και καθορισμός σε-
ναρίου βάσης, 2) ορισμός οράματος, σκοπών και στόχων, 3)
επιλογή πολιτικών και μέτρων, 4) ανάθεση ευθυνών/ρόλων και
κατανομή πόρων, και 5) δράσεις παρακολούθησης και αξιολό-
γησης. 
Ένα ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και υλοποιείται μέσω 11 βασικών βημά-
των και 32 συγκεκριμένων δράσεων (Εικόνα 1).
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Τα ΣΒΑΚ δίνουν μια νέα προοπτική στο σχεδιασμό των μεταφο-
ρών καθώς σε σχέση με τον παραδοσιακό σχεδιασμό των μετα-
φορών:
• αντικαθιστούν την έννοια της κινητικότητας με την έννοια της

προσβασιμότητας, προσδίδοντας, έτσι, ανθρωποκεντρική διά-
σταση στο σχεδιασμό των μετακινήσεων και του χώρου,

• σχεδιάζουν συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μέσα μεταφοράς δί-
νοντας έμφαση στη Δημόσια Συγκοινωνία και στα μη μηχανο-
κίνητα μέσα, σε αντίθεση με την παρωχημένη προώθηση του
ΙΧ αυτοκινήτου ή τη θεώρηση μεμονωμένων μεταφορικών
μέσων,

• δίνουν έμφαση σε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της
κινητικότητας (οικονομικά βιώσιμες και αποδοτικές) και όχι
απλά στην αύξηση της μεταφορικής υποδομής,

• στοχεύουν στην ήπια κυκλοφορία και όχι στην αύξηση της τα-
χύτητας,

• περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μηχανισμούς παρακολούθησης
και αξιολόγησης,

• αποτελούν αντικείμενο μελέτης μιας ομάδας επιστημόνων
διαφορετικών αντικειμένων και όχι μόνο συγκοινωνιολόγων
μηχανικών.

Εικόνα 1: Τα βήματα για το σχεδιασμό και εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ (Πηγή: Rupprecht Consult, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας –
Σχεδιάζοντας για τους Ανθρώπους)
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3. Διαφοροποίηση ενός ΣΒΑΚ από μια
τυπική Κυκλοφοριακή Μελέτη
Με βάση τα παραπάνω, οι βασικές διαφορές μεταξύ ενός ΣΒΑΚ
και ενός τυπικού σχεδίου μεταφορών (συνήθως κυκλοφοριακή
μελέτη) είναι οι ακόλουθες:

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστούν οι διαφορές μεταξύ των
ΣΒΑΚ και των Μελετών Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plans).
Παρόλο που η σύγχρονη θεώρηση εκπόνησης ενός Master Plan
περιλαμβάνει τόσο την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας, όσο
και τη διαβούλευση, διατομεακή προσέγγιση και επίτευξη με-
τρήσιμων στόχων, τα Master Plans απαιτούν την ανάπτυξη και
εφαρμογή απαιτητικών μοντέλων πρόγνωσης, πράγμα που τα
καθιστά πολυπλοκότερα (και ακριβότερα). Εντούτοις, υπάρχουν
περιπτώσεις, όπως αυτή της Βαρκελώνης, όπου το Master Plan
πληροί τα χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ και, ως εκ τούτου, αναγνω-
ρίζεται και ως τέτοιο3. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθειά της να προωθήσει την
ευρεία υιοθέτηση των ΣΒΑΚ, έχει εκδώσει το έγγραφο καθοδήγη-
σης “Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας” (“Guidelines – Developing and Implementing a
Sustainable Urban Mobility Plan”, 20134), όπου εισάγει την έννοια
των ΣΒΑΚ και περιγράφει με λεπτομέρεια τα ανωτέρω βήματα. 
Επιπρόσθετα, στις 17 Δεκεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

προχώρησε σε μια σχετική ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών και αναλύει την
ιδέα για τα ΣΒΑΚ. Στην ανακοίνωση αυτή περιγράφονται όλες οι
κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για
την κατάρτιση των ΣΒΑΚ.

4. Επισημάνσεις του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Αρχές υλοποίησης ΣΒΑΚ
Η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα-
θορίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις αρχές πάνω στις οποίες οφεί-
λει να στηρίζεται η εκπόνηση κάθε ΣΒΑΚ. Από την άλλη πλευρά,
η υπάρχουσα βιβλιογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει τις
απαραίτητες κατευθύνσεις για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός
ΣΒΑΚ, όπως αυτές έχουν προκύψει μετά από εκτεταμένες δια-
βουλεύσεις και συναντήσεις με εμπειρογνώμονες σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο. 
Η έννοια των ΣΒΑΚ είναι ακόμα καινούρια για την Ελλάδα, και
ελάχιστοι Δήμοι έχουν προχωρήσει στην εκπόνησή τους. Ενδει-
κτικά, αναφέρεται το ΣΒΑΚ για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης (που εκπονήθηκε τον Απρίλιο 2014 από το
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με βάση τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Άλλο παράδειγμα
καλής πρακτικής (σε πιλοτικό όμως επίπεδο) αποτελεί το Τοπικό
Σχέδιο Δράσης Δήμων Αναργύρων και Καματερού (Αθήνα), το
οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2013 και κατέληξε σε ένα Τελικό
Σχέδιο Δράσης που περιλάμβανε προτάσεις μέτρων βιώσιμης
κινητικότητας. 

Προβλήματα από τη μέχρι σήμερα εμπειρία
Παρ’ όλη, όμως, την σαφώς καθορισμένη προσέγγιση των ΣΒΑΚ
και την ύπαρξη πολλών βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης και
εφαρμογής ΣΒΑΚ, κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. σε Γαλ-
λία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο), στην Ελ-
λάδα παρατηρούνται κυρίως προκηρύξεις για την εκπόνηση
ΣΒΑΚ που δεν συνάδουν με τις καθορισμένες προδιαγραφές. Αν-
τιθέτως τα προκηρυχθέντα αντικείμενα αντιστοιχούν σε τμήμα ή
πλήρη τυπική κυκλοφοριακή μελέτης παίρνοντας απλώς τον
«τίτλο» ενός ΣΒΑΚ. Ένας σημαντικός λόγος για τέτοιου τύπου
παρανοήσεις είναι η έλλειψη νομοθεσίας και τεχνικών προδια-
γραφών σε εθνικό επίπεδο για την εκπόνηση ΣΒΑΚ, Κυκλοφο-
ριακών Μελετών ή Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plans) και των
διαφοροποιήσεων μεταξύ τους, καθώς και η έλλειψη γνώσης
και σχετικής εμπειρίας από τους εθνικούς/τοπικούς υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων, λειτουργούς και υπαλλήλους. Επιπλέον,
αφενός η έλλειψη πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης για εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών ή/και Master Plans
και αφετέρου η συγχρηματοδότηση μελετών με πόρους από διά-

3 Schade, W., Kmapman B. and Klug, S. (2013), “Integrated urban transport plans and cohesion policy”, 
http://www.cedelft.eu/art/uploads/file/Presentaties/2013/130123_Presentation-EP-SUMP-study_BKA.pdf 

4 http://www.eltis.org/sites/eltis/files/guidelines-developing-and-implementing-a-sump_final_web_jan2014b.pdf 
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φορα προγράμματα, π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, τα οποία όμως θέτουν
περιορισμούς σε προϋπολογισμούς, περιεχόμενα κ.λπ., οδη-
γούν στην αναζήτηση τρόπων ικανοποίησης των όποιων αναγ-
κών σχεδιασμού, ανεξάρτητα από ποιο είναι το δέον να
υλοποιηθεί. 
Αλλά και η ίδια η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ έχει προκλήσεις και μπορεί
να εμφανίσει προβλήματα. Εμπειρογνώμονες από τις χώρες της ΕΕ
που έχουν ήδη αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής
βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ηνω-
μένο Βασίλειο) έχουν αναγνωρίσει τις κάτωθι προκλήσεις για την
υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ (Rupprecht Consult, The State-of-the-Art of
Sustainable Urban Mobility Plans in Europe, 2012):
• Την ανάγκη σύνδεσης των σχεδίων δράσεων με τις επιπτώσεις

και τις δράσεις παρακολούθησης.
• Την ανάγκη εμπλοκής της τοπικής κοινότητας (και την ανάγκη

«εκπαίδευσής» τους σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας).
• Την εσωτερίκευση των δαπανών.
Την ίδια στιγμή, οι χώρες αυτές αντιμετώπισαν τα εξής προβλή-
ματα κατά την εκπόνηση των ΣΒΑΚ:
• Την υπάρχουσα έμφαση που δίνεται για την ανάπτυξη υποδο-

μών που θα εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο το ΙΧ αυτοκίνητο.
• Αντίδραση από τους εθνικούς/τοπικούς υπεύθυνους λήψεων

αποφάσεων, μηχανικούς, δημόσιους υπάλληλους και έλ-
λειψη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων.

• Έλλειψη γνώσης και εμπειρίας από τους εθνικούς/τοπικούς
λειτουργούς, υπαλλήλους, κ.τ.λ.

• Έλλειψη χρηματοδότησης για την εκπόνηση ΣΒΑΚ και διοχέ-
τευση των υπαρχουσών κονδυλίων μόνο στην ανάπτυξη υπο-
δομών.

• Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων δημό-
σιας διοίκησης.

• Μη επαρκής συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία.
• Αρνητικές αντιδράσεις σε πρωτοβουλίες της ΕΕ.
• Πολιτικός συντηρητισμός.

5. Η υλοποίηση ΣΒΑΚ στην Ελλάδα
Τα παραπάνω σημεία δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο προ-
βληματισμού και για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα:
• η έλλειψη νομοθεσίας και καθοδήγησης σε εθνικό επίπεδο

για την εκπόνηση ΣΒΑΚ, Κυκλοφοριακών Μελετών και Μελε-
τών Στρατηγικού Σχεδιασμού (Master Plans) και των διαφο-
ρών μεταξύ τους, 

• η έλλειψη χρηματοδότησης τόσο για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ
όσο και για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπει το
ΣΒΑΚ, 

• η έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειρίας από φορείς και μελε-
τητές - συμβούλους, 

• η έλλειψη πολιτικής θέλησης και δράσης: η ιδέα των ΣΒΑΚ
συνήθως ορίζεται/μεταφέρεται με ασάφεια και προκειμένου
να κινήσει το ενδιαφέρον των πολιτικών πρέπει να συνδεθεί
με συγκεκριμένα και υλοποιήσιμα έργα και να δοθεί έμφαση
στα οφέλη που αυτά θα επιφέρουν (μετρήσιμα οφέλη) σε σύγ-
κριση πάντα με την ‘παραδοσιακή’ προσέγγιση (έμφαση στην
ανάπτυξη της υποδομής) στο σχεδιασμό των μεταφορών,

• η έλλειψη επίκαιρων και συστηματικά συλλεγόμενων στοι-
χείων – δεδομένων που απαιτούνται για την αναγνώριση και
ποσοτικοποίηση των προβλημάτων στο μεταφορικό σύστημα
μιας περιοχής,

• η διαχρονική και παραδοσιακή πλέον «λύση» της συνέχειας
του σχεδιασμού στις περιπτώσεις αλλαγής στη διοίκηση των
Φορέων (με συνήθως εντελώς αντίθετες προεκλογικές δε-
σμεύσεις), και

• η βιασύνη για την ολοκλήρωση μελετών και υλοποίηση έργων
με στόχο την έγκαιρη αποκόμιση του πολιτικού οφέλους,

είναι σημεία που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα και τα οποία
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Πιθανές λύσεις εντοπίζονται:
• Για την αυθαιρεσία στο περιεχόμενο των μελετών που προκη-

ρύσσονται: η σύνταξη εθνικών τεχνικών προδιαγραφών για
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ΣΒΑΚ (με την προσαρμογή τους στην ελληνική πραγματικό-
τητα), Κυκλοφοριακές Μελέτες και Μελέτες Στρατηγικού Σχε-
διασμού (Master Plans), με σαφή προσδιορισμό των
απαιτούμενων στοιχείων, των διαφορών μεταξύ τους, της
τάξης μεγέθους του προϋπολογισμού τους κ.λπ. Εξάλλου, ένα
από τα πάγια αιτήματα του ΣΕΣ είναι η σύνταξη τεχνικών προ-
διαγραφών για τα θέματα αυτά. 

• Για την ελλιπή χρηματοδότηση: σε εθνικά προγράμματα όπως
το προαναφερθέν πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός
Καρλαύτης», αλλά και σε Ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το Hori-
zon 2020. Πολλά μέλη του ΣΕΣ συμμετέχουν σε συναφή ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα και θα μπορούσαν να συνδράμουν.

• Για την έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειρίας: στην εκπαίδευση
και επιμόρφωση σχετικών φορέων (Δήμων). Ο ΣΕΣ έχει και την
ικανότητα και τη διάθεση να συνεισφέρει αποτελεσματικά σε
ανάλογες δράσεις και συνεργασίες.

• Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν στη συμ-
μετοχική διαδικασία και στο συντονισμό με άλλους φορείς και
μεταξύ τομέων πολιτικής: ανταλλαγή εμπειριών και αξιοποί-
ηση υφιστάμενης γνώσης και εργαλείων (π.χ. μέσω του έργου
CH4LLENGE – Addressing the four Key Challenges of Sus-
tainable  ).

6. Συμπερασματικά
Ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούμενα, προκύπτουν τα εξής συμ-
περάσματα:
• Οι σύγχρονες πόλεις απαιτούν μια σύγχρονη θεώρηση του

σχεδιασμού των μεταφορικών συστημάτων τους. Τα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν ένα πολύτιμο ερ-
γαλείο προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

• Πολλά είναι τα οφέλη από την εκπόνηση και εφαρμογή ενός
ΣΒΑΚ και οι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν ήδη αρχίσει να αναγνω-
ρίζουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται και να εκδηλώνουν εν-
διαφέρον για τη δημιουργία ΣΒΑΚ.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει λεπτομερείς προδιαγρα-
φές για την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, ενώ υπάρχει διαθέσιμη
πληθώρα σχετικής βιβλιογραφίας και βέλτιστων πρακτικών.
Παρόλα αυτά, παρατηρείται στην Ελλάδα μια σύγχυση του
όρου «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» (οφειλόμενη εν μέρει
σε έλλειψη γνώσης και πρότερης εμπειρίας), που τις περισ-
σότερες φορές μεταφράζεται και σε αδυναμία κατάλληλης
προετοιμασίας για την εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ. Ένα Σχέδιο Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας δεν αποτελεί κυκλοφοριακή με-

λέτη και δεν έχει τον προϋπολογισμό μιας κυκλοφοριακής
μελέτης. Αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων τα οποία μέσα από
διαβούλευση έχουν γίνει αποδεκτά προς εφαρμογή. Ως εκ
τούτου, οφείλει να στηρίζεται στις αρχές και προδιαγραφές
που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Τόσο η προετοιμασία για την εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ, όσο και η εκ-
πόνηση και εφαρμογή αυτή καθ’ εαυτή, εμφανίζουν προκλήσεις
και προβλήματα. Η σχετική τεχνογνωσία είναι διαθέσιμη και οι
Δήμοι/αρμόδιοι φορείς/υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων οφεί-
λουν να την αξιοποιήσουν με κάθε τρόπο προκειμένου να ανα-
πτύξουν ορθώς τη στρατηγική και ένα επιτεύξιμο όραμα για τη
βιώσιμη αστική κινητικότητα.

• Είναι σημαντικό να γίνουν βήματα από την πολιτεία για να επι-
λυθούν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, ώστε να διευ-
κολυνθεί η ορθή εφαρμογή των ΣΒΑΚ σε αστικές περιοχές και
να επιτευχθούν οι στόχοι τους.

Ο ΣΕΣ μπορεί να συνδράμει τόσο συμβουλευτικά όσο και σε επί-
πεδο πρακτικής εφαρμογής των ΣΒΑΚ, καθώς τα μέλη του έχουν
την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία.
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Texnoλογικεσ Εξελιξεις
Και Αναμενομενεσ Καινοτομιεσ 

Στο Συστημα Των Αστικων Μεταφορων
Και Συγκοινωνιων: Επιπτωσεις 
Και Ενδεικνυομενες Πολιτικες 

Για Την Ελλαδα

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ακαδημίας, 
Αξιότιμοι κύριοι Ακαδημαϊκοί, 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι, 
Πριν ένα περίπου χρόνο μιλώντας από το ίδιο βήμα, κατά την τε-
λετή υποδοχής μου στην Ακαδημία Αθηνών, έκλεινα την ομιλία
μου ως εξής:
«Κλείνω την ομιλία μου με την υπενθύμιση ότι το μέλλον αρχίζει
πάντα … σήμερα. Οι προκλήσεις και επιστημονικές προσπάθειες
για την «κατάκτησή» του πρέπει να είναι διαρκείς και να προσφέ-
ρουν πρακτικές λύσεις και προοπτικές που να αντιμετωπίζουν τις

μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις των καιρών
μας. Η επιστήμη των Μεταφορών και Συγκοινωνιών καλείται να
συμβάλλει και αυτή σε ένα καλλίτερο και πιο ανθρώπινο μέλλον
για την κοινωνία μας στον αιώνα που έρχεται». 
Οι παραπάνω γραμμές κλείνουν μέσα τους όλα εκείνα τα σημεία
στα οποία θα αναφερθώ στη σημερινή ομιλία μου επικεντρωνό-
μενος ειδικότερα στα θέματα των μεταφορών και συγκοινωνιών
στις αστικές περιοχές. 
Συγκεκριμένα η εργασία αυτή θα παρουσιάσει, σχολιάσει και
αξιολογήσει - με βάση τις Ελληνικές συνθήκες και δυνατότητες -
το διαμορφούμενο σήμερα νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουρ-

Με μεγάλη επιτυχία ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ και αντ. μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ομ. Καθ. 
κ. Γ. Γιαννόπουλος παρουσίασε σε δημόσια Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών,

την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, το θέμα: 
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Επιπτώσεις και ενδεικνυόμενες πολιτικές για την Ελλάδα»

Ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών
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γίας των συστημάτων αστικών μεταφορών και συγκοινωνιών και
θα παραθέσει τις διαφαινόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στον ίδιο
τομέα. Παράλληλα, αναφέρεται και στις ενδεικνυόμενες πολιτι-
κές μεταφορών που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη χώρα μας
για την ανάπτυξη του συστήματος των αστικών μεταφορών και
συγκοινωνιών σύμφωνα με τις διαφαινόμενες τεχνολογικές εξε-
λίξεις και τάσεις και την πολιτική της ΕΕ. 
Η απλοποίηση και εννοιολογική εκλαΐκευση η οποία ακολουθεί-
ται κατά την παρουσίαση των σχετικών θεμάτων, γίνεται - και είναι
αναγκαία - για την προσέγγιση των εννοιών αυτών στο κατά το δυ-
νατόν ευρύτερο ακροατήριο. 

1. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα καταιγισμό αλλαγών και
προκλήσεων που λαμβάνουν χώρα «εσωτερικά» και «εξωτε-
ρικά» του συστήματος των μεταφορών και συγκοινωνιών στις
αστικές μας περιοχές. Πρόκειται για μια σειρά εξωτερικών (του
συστήματος των Μεταφορών) καταστάσεων που διαμορφώνονται,
πολιτικών που ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται, τεχνολογι-
κών δυνατοτήτων, αλλά και κοινωνικών τάσεων και συμπεριφο-
ρών που επηρεάζουν και αναμένεται να έχουν μεγάλη επίπτωση
στη διαμόρφωση του μελλοντικού συστήματος των αστικών με-
ταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 
Κύριοι παράγοντες επηρεασμού, εξωγενείς του συστήματος των
Μεταφορών, είναι φυσικά η οικονομία και το περιβάλλον με το
δεύτερο εμφανιζόμενο διττά, τόσο σαν θέματα που σχετίζονται με
το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής όσο και σαν επιπτώσεις της
κυκλοφορίας στο άμεσο περιβάλλον των πόλεών μας. Η ανάγκη
για πλήρη και ουσιαστικό μετασχηματισμό του συστήματος των
αστικών μετακινήσεων και μεταφορών προς ένα «περιβαλλον-
τικά βιώσιμο» σύστημα με ελαχιστοποίηση των αρνητικών επι-
πτώσεων στο περιβάλλον, την κατά προτεραιότητα μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές, και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο σύστημα των μεταφορών από
τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται συνεχώς και συ-
χνότερα από τις αλλαγές των κλιματικών συνθηκών είναι ίσως η
μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το σύ-
στημα των αστικών μας μεταφορών και μετακινήσεων σήμερα.
Όσον αφορά την οικονομία, η παρούσα οικονομική κρίση έδειξε
ήδη τα άμεσα αποτελέσματά της στο σύστημα των αστικών μετα-
φορών και συγκοινωνιών της χώρας με τη μείωση την οποία επέ-
φερε στους οδικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, έως και 20% κατά

περιοχές, και τη σταθεροποίηση ή αύξηση, κατά περιοχές, των με-
τακινουμένων με το σύστημα των Δημοσίων Συγκοινωνιών. Οι επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης αναμένεται να είναι εμφανείς για
αρκετά ακόμη χρόνια, αλλά δεν θα μας απασχολήσουν εδώ ιδι-
αίτερα διότι γίνεται η υπόθεση εργασίας ότι η κρίση αυτή θα εξο-
μαλυνθεί σε μικρό σχετικά χρονικό ορίζοντα (ενδεικτικά, μιας
ακόμη 5ετίας δηλαδή έως το 2020) ενώ ο χρονικός ορίζοντας
στον οποίον αναφέρονται οι τεχνολογικές και άλλες αλλαγές που
διαπραγματευόμαστε εδώ είναι πιο μακροχρόνιος (ορίζοντας
10ετίας έως και 20ετίας). Ανεξάρτητα όμως από την οικονομική
κρίση, κυρίαρχος παράγων επηρεασμού των αστικών μετακινή-
σεων και των τρόπων με τους οποίους αυτές γίνονται, είναι πάντα
ο οικονομικός παράγοντας και κυρίως το διαθέσιμο εισόδημα του
κάθε «νοικοκυριού» , το οποίο και διαμορφώνει τον λεγόμενο
«προϋπολογισμό μετακινήσεων» δηλαδή τα ποσά τα οποία μπο-
ρεί να διαθέσει το κάθε μέλος του «νοικοκυριού»1 για τις καθη-
μερινές μετακινήσεις του.
Υπάρχουν όμως και μερικές άλλες, μη οικονομικές ή περιβαλ-
λοντικές, «προκλήσεις» και παράγοντες επηρεασμού που θα
επηρεάσουν εξίσου σημαντικά και θα διαμορφώσουν το μελλον-
τικό μας σύστημα αστικών μεταφορών και συγκοινωνιών. Οι προ-
κλήσεις αυτές συνοψίσθηκαν σε πρόσφατη έκθεση της ειδικής
συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για τις μεταφορές της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ως εξής (McKinnon A. C., 2015)2 :
1. Οι («καλπάζουσες») Τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες έχουν

μια δυναμική που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη μορφή και
την ουσία των αστικών μεταφορών και συγκοινωνιών όπως τις
ξέρουμε σήμερα μέσα στα επόμενα 15 - 20 χρόνια. Οι τεχνο-
λογικές αυτές εξελίξεις αναλύονται ειδικότερα στα επόμενα
και χαρακτηρίζονται από την πλήρη και ολοκληρωτική χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πλαίσια
των λεγόμενων «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών» (ITS - 
Intelligent Transport Systems) αλλά και την έλευση των ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων, της αυτόνομης οδήγησης (δηλαδή
χωρίς οδηγό), και τη «συνεργατική» (cooperative) λειτουργία
του συστήματος οχήματα – οδηγοί – υποδομές. 

2. Οι νέες μορφές επιχειρηματικής και λειτουργικής οργάνωσης
των Δημοσίων Συγκοινωνιών που αναμένεται να διαδοθούν
σχεδόν καθολικά τα επόμενα χρόνια και που περιλαμβάνουν:
• Κοινή χρήση οχημάτων ατομικής μετακίνησης (ιδίως των

ηλεκτρικών) από έναν ή περισσότερους χρήστες μέσω ανά-
πτυξης και διάδοσης της διάθεσης τέτοιων οχημάτων για
βραχυχρόνια χρήση (π.χ. για μια και μόνο μετακίνηση)3.

• Δυνατότητα μετακίνησης «από πόρτα σε πόρτα» με παροχή,

1 Έννοια που χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια ομάδα μετακινουμένων που χρησιμοποιεί κοινή στέγη και έχει αλληλοεπηρεαζόμενη συμπε-
ριφορά (δεν συμπίπτει κατ’ ανάγκη με την έννοια της «οικογένειας»). Το «νοικοκυριό» (household) λαμβάνεται, συμβατικά, ως η μονάδα ανα-
φοράς στα διάφορα μοντέλα ανάλυσης των μετακινήσεων. 

2 Πρόκειται για την έκθεση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ RTD) από το Transport Advisory Group (TAG) στα πλαίσια της διαβούλευσης
για το πρόγραμμα Η2020 (‘Consultation of the Horizon 2020 Advisory Groups’) τον  Ιούνιο 2014. 

3 Πρόκειται για το σύστημα vehicle sharing είτε στη μορφή της βραχυχρόνιας χρήσης ενός οχήματος από έναν χρήστη όπως γίνεται σήμερα με τα ποδήλατα
σε ορισμένες αστικές περιοχές – και στην Ελλάδα – είτε στη μορφή χρήσης ενός οχήματος από περισσότερους χρήστες (car sharing). Σύμφωνα με
πολύ πρόσφατη Γερμανική έρευνα (Freese, 2014) το 50% των ιδιοκτητών ΙΧ αυτοκινήτων δέχονται να «μοιραστούν» το όχημά τους με άλλους μετα-
κινούμενους στα πλαίσια ενός μελλοντικού ολοκληρωμένου συστήματος κοινής χρήσης ατομικών οχημάτων. Επίσης, η τεράστια και απρόβλεπτα γρή-
γορη επιτυχία του συστήματος «κοινής χρήσης» οχημάτων  για μετακινήσεις τύπου ταξί, του γνωστού ως Uber, το οποίο μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από
την πρώτη εφαρμογή του χρησιμοποιείται σε πάνω από 30 χώρες με την αξία της εταιρείας που το διαθέτει να υπολογίζεται σε 18 δις δολάρια ΗΠΑ,
επιβεβαιώνει την θετική προδιάθεση για τέτοιου είδους «κοινές» μετακινήσεις στις αστικές περιοχές του μέλλοντος.
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από τους φορείς των Δημόσιων μαζικών μεταφορών, της χρή-
σης οχημάτων ατομικής μετακίνησης για το τελευταίο (ή
πρώτο) τμήμα της μετακίνησης που δεν μπορεί να εξυπηρε-
τήσει το παραδοσιακό σύστημα των μαζικών δημοσίων μετα-
φορών. 

• Ανάπτυξη και ευρύτερη εφαρμογή επιχειρηματικών σχημά-
των (ιδιωτών) για τη συλλογή και αξιοποίηση των δεδομέ-
νων και στοιχείων που αφορούν τις μεταφορές και την
κυκλοφορία στις αστικές περιοχές για την παροχή άμεσης,
εξειδικευμένης και προσωποποιημένης πληροφόρησης
στους μετακινούμενους. 

3. Η συνεχώς και ευρύτερα αναγνωριζόμενη ανάγκη για μείωση
των επιπτώσεων του συστήματος κυκλοφορίας και μεταφο-
ρών στο αστικό περιβάλλον και το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής.

4. Οι πολιτικές μεταφορών που εφαρμόζονται (ή δεν εφαρμόζον-
ται) τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό
επίπεδο. Σε επίπεδο ΕΕ η εκπεφρασμένη πολιτική είναι για
πλήρη και ολοκληρωτική «απο-ανθρακοποίηση» του συστή-
ματος των αστικών μεταφορών, επίτευξη πλήρους λειτουργι-
κής «βιωσιμότητας» των συστημάτων αστικής κινητικότητας,
και έμφαση στην «ενοποιημένη» λειτουργία όλων των στοι-
χείων και μεταφορικών μέσων του συστήματος των αστικών
μεταφορών. Οι πολιτικές αυτές ξεκίνησαν στην ΕΕ με τη Λευκή
Βίβλο του 2001 (EE, 2001) και ενισχύθηκαν και εξειδικεύθη-
καν με τη Λευκή Βίβλο του 2011 (EE, 2011) που ισχύει μέχρι
το 2020 και εφαρμόζεται ήδη σε μεγάλο βαθμό από όλα τα
κράτη-μέλη της ΕΕ. 

5. Οι διαφαινόμενες αλλαγές σε βασικές «αρχές» που διέπουν
το σύστημα της αστικής κυκλοφορίας και μεταφορών όπως: η
εξάπλωση των «αιχμών» της κυκλοφορίας σε μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα και η μετάβαση σε καταστάσεις «συνεχών
αιχμών» (λόγω κυκλοφοριακού κορεσμού σε πολλές αστικές
περιοχές). Επίσης, η «σταθεροποίηση» του όγκου των αστικών
εμπορευματικών μεταφορών σε επίπεδα που καθορίζονται από
ποιοτικές κυρίως απαιτήσεις και όχι τόσο από την οικονομία
μιας αστικής περιοχής, οι αυξημένες δυνατότητες ανάλυσης

των αστικών κυκλοφοριακών φαινομένων και μετακινήσεων
με τις δυνατότητες που υπάρχουν για συλλογή και ανάλυση τε-
ράστιων ποσοτήτων στοιχείων και δεδομένων (big data) σε
«πραγματικό» χρόνο, κ.α. 

6. Οι διαφαινόμενες νέες κοινωνικές συνθήκες και δεδομένα στις
αστικές μας περιοχές που (ενδεικτικά) χαρακτηρίζονται από:
τη γήρανση και αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού, τους
νέους τρόπους και πρότυπα ζωής όπως π.χ.: το φαινόμενο
«LAT» (Living Apart Together) που έφερε η επανάσταση του
internet και των social media, οι αυξανόμενες αγορές μέσω
internet και το e-commerce, η αυξανόμενη προσοχή στην υγι-
εινή ζωή (με έμφαση στο περπάτημα), αλλά και η αύξηση των
υπέρβαρων ατόμων, κοκ. 

Τέλος, πέρα και πάνω από τις προηγούμενες προκλήσεις είναι
πάντα επίκαιρη και πάντα πρώτης και απόλυτης προτεραιότητας
η πρόκληση για την «ενοποιημένη» λειτουργία και διαμόρφωση
του συστήματος των αστικών μεταφορών και συγκοινωνιών όπως
αναλυτικότερα περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.1 παρακάτω. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής εντοπίζουμε την προσοχή μας στις
4 πρώτες από τις προκλήσεις αυτές.

2. ΟΙ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
2.1 Νέες τεχνολογίες στα Οχήματα 
Οι κυριότερες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τα οχήματα
μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω τρείς γενικές περιοχές:

i. Καθαρά οχήματα - καθαρά καύσιμα (περιλαμβανομένης της
ηλεκτροκίνησης), 

ii. «Ευφυή» και «συνεργατικά» οχήματα - υποδομές,
iii. Τεχνολογίες υποβοήθησης της οδήγησης (περιλαμβανομέ-

νης και της εντελώς «αυτόνομης» οδήγησης).  
Οι ειδικότερες εξελίξεις και ο χρονικός ορίζοντας (μαζικής) εφαρ-
μογής των τεχνολογικών αυτών εξελίξεων στην πράξη,  σκιαγρα-
φούνται στα επόμενα. 
Καθαρά οχήματα – καθαρά καύσιμα (και ηλεκτροκίνηση). Η πα-
ραπέρα βελτίωση των μηχανών εσωτερικής καύσης, αλλά και η
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ηλεκτροκίνηση (μέσω μπαταριών ή κυψελών καυσίμου κυρίως
από υδρογόνο), σε συνδυασμό με τη χρήση καθαρών καυσίμων
είναι οι κυριότερες τεχνολογικές τάσεις στον τομέα αυτόν. Ήδη
από τις μέχρι σήμερα τεχνολογικές εξελίξεις και δεδομένα (στα
μέσα του 2015), η έλευση των τεχνολογικών αυτών εξελίξεων
έχει αρχίσει και η ένταξη ή επικράτησή τους στις αστικές μετακι-
νήσεις θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη μέχρι το χρονικό ορί-
ζοντα του 2030 (με όριο πλήρους και ολοκληρωτικής εφαρμογής
το 2050). Η προώθηση των «καθαρών» οχημάτων και καυσίμων
αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική της ΕΕ στην Λευκή Βίβλο των
Μεταφορών του 2011 (EE, 2011) όπου ειδικά για τις αστικές με-
ταφορές αναφέρονται δύο βασικοί στόχοι: 

i. Μείωση των οχημάτων συμβατικών καυσίμων και αντικατά-
στασή τους από ηλεκτροκίνητα (μπαταρίας ή υδρογόνου) στο
50%, μέχρι το 2030, και πλήρως (100%) μέχρι το 2050. 

ii. Καθιέρωση πλήρως ηλεκτροκίνητων ή «από-ανθρακοποιημέ-
νων» οχημάτων για αστικές εμπορευματικές μεταφορές (CO2

free logistics) μέχρι το 2030.  
Σήμερα, 4 μόλις χρόνια από τη Λευκή Βίβλο του 2011, η ηλεκτρο-
κίνηση έχει τεχνολογικά προωθηθεί με σημαντικότατα βήματα
από όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες με νέα και προηγμένα ηλε-
κτροκίνητα μοντέλα που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό όλες τις
απαιτήσεις των χρηστών4. Η ηλεκτροκίνηση όμως, προχωρεί με
αργά βήματα λόγω οικονομικών κυρίως λόγων (κόστος οχημά-
των) αλλά και έλλειψης επαρκούς δικτύου σταθμών φόρτισης.
Περισσότερα για τα θέματα αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 πα-
ρακάτω. 
«Ευφυή» και «συνεργατικά» οχήματα – υποδομές. Οι κυριότερες
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν αφορούν: 
A. Την εισαγωγή συνεχώς και μεγαλύτερης «ευφυΐας» στο

όχημα, σαν standard εξοπλισμό, αλλά και στα υλικά κατα-
σκευής του π.χ. για την ύπαρξη «μνήμης» στα υλικά αυτά ώστε
να μπορούν να ανακτούν την αρχική τους κατάσταση μετά από
κάποια αλλοίωση (π.χ. σύγκρουση)5. 

B. Υλοποίηση των λεγόμενων «συνεργατικών» συστημάτων οχή-
ματος - υποδομής (cooperative ITS) μέσω των οποίων υπο-
δομή και όχημα «συνεργάζονται» για την ταχύτερη,
ασφαλέστερη, ενεργειακά οικονομική, κλπ, κίνηση των οχη-
μάτων στο δίκτυο. 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει εδώ για την εισαγωγή «ευφυΐας» και
στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές για τη διανομή φορτίων
στις αστικές μας περιοχές η οποία αναμένεται να αλλάξει τελείως
τη μορφή των μεταφορών αυτών στο μέλλον. Μια εξαίρετη προ-
σπάθεια καταχώρησης των αλλαγών αυτών με τη μορφή «Σενα-
ρίων» βρίσκεται στην αναφορά (Deutsche Post, 2012).
Τεχνολογίες υποβοήθησης της οδήγησης. Μια σειρά άλλων τε-
χνολογικών καινοτομιών έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα
των αστικών Μεταφορών και Συγκοινωνιών του (όχι και τόσο μα-
κρινού) μέλλοντος. Αναφέρονται οι κυριότερες από αυτές αρχί-
ζοντας από εκείνες που τεχνολογικά είναι πιο ώριμες και ήδη

εφαρμόζονται τμηματικά και κατά περίπτωση. Η ορολογία που
χρησιμοποιείται είναι αυτή που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο για την έρευνα των οδικών μεταφορών (European
Road transport Research Advisory Council - ERTRAC), (ERTRAC,
2014), και την παγκόσμια Οργάνωση Μηχανικών Αυτοκινήτου
(Society of Automotive Engineers - SAE), (SAE, 2014): 

I. Αυτόνομη πέδηση εκτάκτου ανάγκης (Autonomous Emer-
gency Braking - AEB). Ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων
τεχνολογιών «πέραν της δυνατότητας του οδηγού να επέμ-
βει» όπου ανήκουν και τα ήδη εφαρμοζόμενα σήμερα συστή-
ματα ABS και ESC6. Το όχημα φρενάρει αυτόματα όταν
διαπιστωθεί κίνδυνος σύγκρουσης με το προπορευόμενο
όχημα (με βάση τα δεδομένα μέτρησης της απόστασης με
ραντάρ και τους κατάλληλους αλγορίθμους). Εξελιγμένη
μορφή της δυνατότητας αυτής είναι το Adaptive Cruise Control
με stop & go (ACC/S&G) το οποίο διατηρεί αυτόματα σταθερή
την απόσταση από το προηγούμενο όχημα.

II. Συστήματα υποβοήθησης αλλαγής ή τήρησης θέσεως στη
λωρίδα. Προβλέπονται σε διάφορες μορφές από απλή ενη-
μέρωση για την αλλαγή λωρίδας (LDW: Lane Departure
Warning) και υποβοήθηση στην αλλαγή λωρίδας (LCA - Lane
Change Assist) μέχρι την αυτόματη ανάληψη ελέγχου του
οχήματος σε περίπτωση μη τήρησης της σωστής θέσης στη
λωρίδα (LKA - Lane Keeping Assist). 

III. Συστήματα υποβοήθησης της στάθμευσης. Τέτοια συστήματα
προβλέπονται σε διάφορες διαβαθμίσεις αυτοματοποίησης
από τα ήδη σήμερα εφαρμοζόμενα απλά συστήματα υπο-
βοήθησης του οδηγού στη στάθμευση, μέχρι διάφορα με-
γέθη αυτοματοποίησης: PDC - Park Distance Control / PA -
Park Assist / Park Assistance (Level 2) / και τέλος Parking
Garage Pilot (Level 4) όπου η στάθμευση γίνεται με πλήρη
αυτοματοποίηση7.

IV. Συστήματα αυτόνομης οδήγησης (Autonomous Driving).
Πρόκειται για πλήρως αυτόνομη κίνηση του οχήματος χωρίς
οδηγό. Τα σχετικά συστήματα μπορούν να διακριθούν σε τρείς
γενικές υποκατηγορίες8:
1. Αυτόνομη οδήγηση των επιβατικών αυτοκινήτων κάθε

τύπου, διαφόρων διαβαθμίσεων από την απλή ανάληψη
της οδήγησης μόνο σε καταστάσεις κυκλοφοριακής συμ-
φόρησης (Traffic Jam Assist - επίπεδο 1 ή 2), μέχρι τις πε-
ριπτώσεις πλήρως αυτόνομης οδήγησης (μόνο) στον
αυτοκινητόδρομο (Highway Chauffeur - Level 3 / Highway
Pilot - level 4), και την πλήρως αυτόνομη οδήγηση του οχή-
ματος σε όλες τις καταστάσεις - δηλαδή χωρίς παρέμβαση
του οδηγού (Fully automated private vehicle - level 5).

2.Αυτόνομη οδήγηση φορτηγών οχημάτων, επίσης διαφόρων
διαβαθμίσεων από την απλή κίνηση σε συρμό (Truck pla-
tooning ή C-ACC Platooning) μέχρι την πλήρως αυτοματο-
ποιημένη οδήγηση των φορτηγών αυτοκινήτων (Fully
automated truck - level 5). 

4 Π.χ. η βιομηχανία ηλεκτροκίνητων οχημάτων Tesla ανακοίνωσε, στο τέλος του 2014, εισαγωγή τεχνολογίας  all-wheel drive και automated
driver assistance systems  στα νέα της ηλεκτροκίνητα μοντέλα - εξέλιξη που βάζει τα ηλεκτροκίνητα οχήματα σε κατ’ ευθείαν παράθεση με
τα κλασικά (Λεπτομέρειες στο: Automotive World weekly, έκδοση 10-10-2014 – www.automotiveworld.com).

5 Ίδε π.χ. άρθρο του Michael Nash στο Automotive World weekly, 3-10-2014 (www.automotiveworld.com).
6 ABS (Anti-Block System), ESC (Electronic Stability Control).
7 Η ορολογία που χρησιμοποιείται εδώ είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην  Έκθεση (ERTRAC, 2014). 
8 Ακολουθείται και εδώ η ορολογία της Έκθεσης  (ERTRAC, 2014). 
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3. Αυτόνομη οδήγηση ελαφρών λεωφορείων ή μικρών ατομι-
κών οχημάτων κοινής χρήσης. Η χρήση των οχημάτων
αυτών προορίζεται να γίνεται με κλήση των οχημάτων
αυτών από τον χρήστη μέσω του κινητού κυρίως για το τε-
λευταίο σκέλος της μετακίνησης με το σύστημα των Δημο-
σίων Συγκοινωνιών (“last mile”) έτσι ώστε η συνολική
μετακίνηση από πόρτα σε πόρτα να μπορεί να γίνεται με
χρήση του συστήματος των ΔΣ και όχι των ΙΧ οχημάτων. Οι
τεχνολογίες αυτές είναι οι λεγόμενες τεχνολογίες Cyber-
cars, Generation 1 - 2, ή Automated bus ή PRT9 .

Η υλοποίηση των παραπάνω συστημάτων σε πλήρες εμπορικό
επίπεδο και η πλήρης τεχνολογική ανάπτυξη των κατάλληλων
υποδομών αναμένεται να γίνει σταδιακά στα επόμενα χρόνια
μέχρι το 2030. Ειδικά για τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης των
οχημάτων, βασικός στόχος και δικαιολόγηση της αναγκαιότητάς
τους είναι η, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες ευφυούς διαχείρι-
σης και ελέγχου της κυκλοφορίας, μείωση των ατυχημάτων μέχρι
του οράματος των «μηδενικών» ατυχημάτων (zero accidents).
Ήδη υπάρχει μια πληθώρα ερευνητικών έργων που χρηματοδο-
τούνται από την ΕΕ και χώρες μέλη στα θέματα αυτά.

2.2 Αναμενόμενες καινοτομίες στις υποδομές και δίκτυα 
Οι υποδομές και τα δίκτυα πάνω στα οποία θα βασιστούν οι αστι-
κές Συγκοινωνίες και η αστική κυκλοφορία του μέλλοντος είναι
τόσο οι «υλικές», δηλαδή οι κάθε μορφής φυσικές υποδομές,
όσο και οι «άυλες» δηλαδή τα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων,
πληροφορίας, ή ενέργειας. Τόσο οι μεν, όσο και οι δε είναι σε
φάση έντονων τεχνολογικών αλλαγών και καινοτόμων εφαρμο-
γών που θα αλλάξουν ριζικά τη σημερινή εικόνα και λειτουργία
των συστημάτων αυτών στο προβλέψιμο μέλλον. 
Για τις «υλικές» υποδομές ξεχωρίζει η προοπτική δύο τεχνολο-
γικών εξελίξεων που διαμορφώθηκαν και προωθούνται από την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαστηρίων Οδοποιίας (European Fed-
eration of Highway Research Laboratories - FEHRL) μέσω του
προγράμματος For ever open road10:
A. Του πλήρως «προσαρμοζόμενου» (adaptable) και ανθεκτι-

κού (resilient) δρόμου. Ο «προσαρμοζόμενος» δρόμος θα κα-
τασκευάζεται από προκατασκευασμένα τμήματα με υλικά και
δυνατότητες που θα τον κάνουν ανθεκτικό σε κακές καιρικές
συνθήκες (ψύχος, ζέστη) ιδίως σε σχέση με τις αναμενόμενες
από την κλιματική αλλαγή, θα μπορεί να απορροφά ηλιακή
ενέργεια για αξιοποίηση σε διάφορες λειτουργίες του, θα έχει
τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης ενέργειας στα οχήματα,
και άλλες καινοτόμες ιδιότητες. Ειδικά όσον αφορά την ανθε-
κτικότητα στην κλιματική αλλαγή ο μελλοντικός «προσαρμο-
ζόμενος» δρόμος θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα
επίπεδα νερού, χιονιού ή πάγου, ανέμου, κλπ και να αμβλύνει
τις συνέπειές τους μέσα από ενσωματωμένες διατάξεις αποχέ-
τευσης, αυτόματης θέρμανσης (ή ψύξης) του οδοστρώματος,
αλλά και άμεσης σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης των χρη-
στών σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο οδόστρωμα. 

B. Του «αυτοματοποιημένου» (automated) δρόμου. Ο «αυτομα-

τοποιημένος» δρόμος θα έχει ενσωματωμένες όλες τις βασι-
κές λειτουργίες των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS - In-
telligent Transport Systems) και θα «συνεργάζεται» (με την
έννοια που δόθηκε και στα προηγούμενα για τα «συνεργατικά»
οχήματα) πλήρως με τους «χρήστες» του παρέχοντας δυνατό-
τητες μετάδοσης δεδομένων, παρακολούθησης της θέσης του
οχήματος, επικοινωνίας με το όχημα και «συνεργασία» στη
διαχείριση της κυκλοφορίας ή της μετακίνησης γενικότερα. 

Στις λεγόμενες «άυλες» υποδομές των αστικών μεταφορών του
μέλλοντος περιλαμβάνονται οι υποδομές αυτόματης και συνε-
χούς συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων
και μετάδοσης των επεξεργασμένων πληροφοριών στους κάθε
είδους χρήστες των δικτύων κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών,
καθώς επίσης και οι αναγκαίες υποδομές για φόρτιση των ηλε-
κτρικών οχημάτων (smart electricity distribution grids).    

2.3 «Ευφυείς» τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου
της κυκλοφορίας 
Η διαχείριση και έλεγχος της κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές
του μέλλοντος θα υλοποιηθούν κυρίως μέσα από τις εφαρμογές
των προαναφερθέντων «συνεργατικών συστημάτων μεταφορών»
(Cooperative transport systems) και των εφαρμογών «ευ-
φυούς» διαχείρισης στο σύστημα «κυκλοφορία - δημόσιες συγ-
κοινωνίες» στις αστικές περιοχές του μέλλοντος. Οι σχετικές
καινοτομίες μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
• «Προσαρμοζόμενα» (adaptive) συστήματα κεντρικού ελέγχου

οδικής κυκλοφορίας και δημοσίων συγκοινωνιών με ταυτό-
χρονη άμεση και «προσωποποιημένη» πληροφόρηση των με-
τακινούμενων σε πραγματικό χρόνο. 

• Ακριβής βραχυχρόνια πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθη-
κών στο αστικό οδικό δίκτυο.

• Άμεση και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση έκτακτων καταστά-
σεων. 

• Συνεργατικά συστήματα επικοινωνίας οχήματος / οδηγού και
οδικής υποδομής.

• «Μεταβαλλόμενη» διάθεση μεταφορικής χωρητικότητας ανάλογα
με τις κυκλοφοριακές ανάγκες που μπορεί να περιλαμβάνει:
- Μεταβαλλόμενη οδική σήμανση ώστε να αλλάζουν φορά οι

μονοδρομήσεις ανάλογα με τη ζήτηση.
- Μεταβαλλόμενη χρήση των υποδομών δημοσίων συγκοινω-

νιών (π.χ. χρήση λωρίδων λεωφορείων από τα οχήματα μα-
ζικών μεταφορών τις ώρες αιχμής και από τα υπόλοιπα
οχήματα ή τα ταξί, τις υπόλοιπες ώρες, κοκ).

• Υποβοήθηση στην «ευφυή» διαχείριση οχημάτων και στόλων,
με: 
- Δυναμική πλοήγηση, σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την

κυκλοφοριακή συμφόρηση.
- Διακίνηση - διάθεση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με

την απόδοση ή την κατάσταση συντήρησης των οχημάτων,
μέσω του «cloud». 

- Νέα συστήματα διάθεσης οχημάτων για μεταφορές τύπου ταξί
(π.χ. το πρόσφατο Uber).

9 Personal Rapid Transit. Ένα από τα γνωστότερα πειραματικά τέτοια συστήματα είναι το CityMobil2  (http://www.citymobil2.eu/en/About-CityMo-
bil2/Overview/)

10 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο: http://www.foreveropenroad.eu/.
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Ειδικά για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές, τα ευφυή συ-
στήματα διαχείρισής της στο μέλλον θα συνδυάζονται με τα λεγό-
μενα «ευφυή φορτία» (intelligent cargo) δηλαδή την κατάλληλη
ηλεκτρονική σήμανση των φορτίων που μεταφέρονται ώστε αυτά
να αποκτήσουν «γνώση» του προορισμού τους, της διαδρομής
τους, και να είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες στον οδηγό
και το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας σχετικά με το σημείο
προορισμού και τον τρόπο μεταφοράς τους. 
Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών αναμένεται να γενικευτεί σε μία δε-
καετία από σήμερα αλλά ήδη η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη Ελ-
ληνική πόλη που εφαρμόζει πιλοτικά τεχνολογίες και
«συνεργατικά» συστήματα ευφυούς ελέγχου των εμπορευματι-
κών μεταφορών μέσω του ερευνητικού προγράμματος Cogistics
(Mitsakis, 2014)11 . 

3. ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Οι νέες τεχνολογίες και μορφές οργάνωσης και λειτουργίας των
αστικών Μεταφορών και Συγκοινωνιών που παρουσιάζονται στην
παρούσα εργασία θα απαιτήσουν και νέες μορφές επιχειρηματι-
κής και λειτουργικής οργάνωσης για τη διάδοση και διάθεσή τους
στο ευρύ κοινό. Το οποιοδήποτε νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο
διαμορφωθεί θα εφαρμοστεί στην πράξη από τα κατάλληλα επι-
χειρηματικά και χρηματοδοτικά σχήματα όπως έχει γίνει στο πα-
ρελθόν και με άλλες ανάλογες τεχνολογικές καινοτομίες. Π.χ.
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών η τεράστια τεχνολογική πρόοδος
συνδυάστηκε αρμονικά με νέα επιχειρηματικά σχήματα γεγονός
που έκανε τις τηλεπικοινωνίες, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,
ένα «πανταχού παρόν» μέσο επικοινωνίας που τείνει να υπάρξει
«αόρατο» κάτω από όλες τις δραστηριότητές μας. Μια πολύ εν-
διαφέρουσα εργασία στο χώρο αυτό βρίσκεται στην αναφορά
(Saraco, 2000). 
Στην περίπτωση των μελλοντικών αστικών μεταφορικών μας συ-
στημάτων, τα οποία περιγράφονται στην παρούσα εργασία, τα νέα
επιχειρηματικά σχήματα (αλλά και το αντίστοιχο νέο νομοθετικό
και πολιτικό πλαίσιο) θα πρέπει να αφορά κυρίως:
• Τους κατασκευαστές των σχετικών υποδομών και τους προμη-

θευτές των διαφόρων μορφών «καθαρών» οχημάτων ή καυ-
σίμων.

• Τα δίκτυα διανομής, και τις εταιρείες λιανικής πώλησης, για τα
«καθαρά» καύσιμα (περιλαμβανομένων και των ηλεκτρικών)
και των σχετικών υποδομών ή εξοπλισμού που τις συνοδεύουν
(π.χ. συσκευές καύσης φυσικού αερίου στα οχήματα συμβατι-
κού καυσίμου).

• Τις τοπικές αρχές που εμπλέκονται στη διαμόρφωση, προσαρ-
μογή, και αδειοδότηση των απαραίτητων αστικών υποδομών
και τη λήψη των τυχόν απαιτούμενων κυκλοφοριακών διευθε-
τήσεων.

• Το ρόλο και τη συμβολή των διάφορων «παράπλευρων» μορ-
φών φορέων που εμπλέκονται (ερευνητικοί φορείς, επιστημο-
νική κοινότητα, αλλά και διάφοροι φορείς που εκπροσωπούν
τους χρήστες ή άλλους κοινωνικούς «εταίρους»).           

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιχειρηματικά σχήματα
που θα διαμορφωθούν (και που έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν την
εμφάνισή τους) σχετικά με την κοινή χρήση οχημάτων (Vehicle
sharing). Τα σχήματα αυτά, που έχουν εμφανιστεί και στην Ελ-
λάδα, αφορούν σήμερα μόνο ποδήλατα για κοινή χρήση σε αστι-
κές περιοχές. Τα σχήματα αυτά αναμένεται να επεκταθούν στο
μέλλον σε γενικότερα «σχήματα οργάνωσης και διαχείρισης συ-
στημάτων κοινής χρήσης στοιχείων αστικής κινητικότητας».
Η δημιουργία και σωστή λειτουργία των επιχειρηματικών αυτών
σχημάτων για την Ελλάδα θα αποτελέσει ίσως και το όχημα για
την απαγκίστρωση από το ΙΧ και τη μεγαλύτερη χρήση ενός «κοι-
νόχρηστου» συστήματος μαζικών μεταφορών12 που θα προσφέ-
ρει ικανοποιητικούς εναλλακτικούς τρόπους διεξαγωγής των
αστικών μας μετακινήσεων απολύτως συμβατούς με την έννοια
της «βιώσιμης κινητικότητας». 
Το κλειδί των εξελίξεων αυτών ευρίσκεται στην επιτυχή οργά-
νωση και λειτουργία των συστημάτων Δημοσίων Συγκοινωνιών
για το κύριο σκέλος μιας μετακίνησης και ενός παράλληλου συ-
στήματος «κοινόχρηστων» οχημάτων «μιας χρήσης» για το υπό-
λοιπο τμήμα της μετακίνησης ώστε να παρέχεται η υπηρεσία
μετακίνησης «από πόρτα σε πόρτα». Αυτό το τελευταίο σύστημα
«κοινόχρηστων οχημάτων» - στο οποίο αναφέρθηκα και σαν σύ-
στημα «οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης
στοιχείων αστικής κινητικότητας» προηγουμένως - μένει να ανα-
πτυχθεί στο μέλλον. 
Ένα τέτοιο επιχειρηματικό πλαίσιο συνάδει απόλυτα με τη χρήση
των, περιβαλλοντικά επιθυμητών, ηλεκτρικών οχημάτων αυτό-
νομης ή συμβατικής οδήγησης. 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Η σύγχρονη αντίληψη και πολιτική για επίτευξη «βιώσιμης κινη-
τικότητας» στις αστικές περιοχές του μέλλοντος αναφέρεται στην
περιβαλλοντικά συμβατή λειτουργία των αστικών μεταφορών και
της κυκλοφορίας δηλαδή στην κατά το δυνατόν μειωμένη εκ-
πομπή κάθε μορφής ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου από τις
αστικές μας μεταφορές με χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μέσων
μεταφοράς. Η έννοια αυτή βρίσκεται στη βάση της νέας πολιτικής
μεταφορών της ΕΕ αλλά και των εθνικών Ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων που θέτουν την «από-ανθρακοποίηση» των μεταφορών,
ιδίως των αστικών, ως βασικό στόχο. 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση από την (αστική κυρίως) κυκλοφορία

11 Στα πλαίσια της πιλοτικής αυτής εφαρμογής γίνονται εφαρμογές τριών «συνεργατικών» συστημάτων, για: α) προειδοποίηση σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα, β) έγκαιρη προειδοποίηση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη,  και γ) υποβοήθηση του οδηγού για ενεργειακά απο-
δοτική οδήγηση

12 Χρησιμοποιείται εδώ ο όρος «κοινόχρηστο», αντί του συνήθους «συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών», διότι πολλά από αυτά τα συστήματα
δεν θα είναι ιδιοκτησίας δημόσιων φορέων αλλά ιδιωτικών.  
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έχει ξεπεράσει προ πολλού τα οδικά ατυχήματα σαν αιτία θανάτων
στις αστικές μας περιοχές φθάνοντας τους περίπου 3.5 εκατομ-
μύρια θανάτους το χρόνο παγκόσμια (Krzyzanowski Μ., 2005)13

και (OECD, 2010)14. Επιπλέον η επερχόμενη κλιματική αλλαγή
λόγω της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου από τις διάφο-
ρες ανθρώπινες δραστηριότητες επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέ-
τρων που θα γίνονται συνεχώς και περισσότερο επιτακτικά όσο
προχωρούμε προς το 2020 και μετά. Οι μεταφορές συνεισφέρουν
στις εκπομπές αυτές με ένα ποσοστό της τάξεως του 27-30% σε
παγκόσμια κλίμακα και συνεπώς η μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών αποτελεί πλέον
βασική παράμετρο όλων των πολιτικών μεταφορών σε αστικό και
υπεραστικό επίπεδο. 
Δύο δεκαετίας πριν, το κόστος για την εξόρυξη υδρογονανθράκων
ήταν $20 το βαρέλι ενώ σήμερα είναι περίπου $100 το βαρέλι15.
Επί πλέον το πετρέλαιο που βγαίνει τώρα με νέες μεθόδους εξό-
ρυξης από τα «υπολείμματα» με τη μέθοδο «Fracking» - το shale
gas - είναι πολύ πιο πολύ «ανθρακοποιημένο» (carbon inten-
sive) από το συμβατικό, ενώ χρησιμοποιούνται για την εξόρυξή
του μεγάλες, περιβαλλοντικά επιζήμιες, ποσότητες νερού και φυ-
σικού αερίου (Mech M., 2011)16. Συνεπώς αυτές οι μορφές ενέρ-
γειας είναι κατ’ αρχήν «απορριπτέες» από πλευράς εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Οι τεχνολογικές δυνατότητες και εξελίξεις στα θέματα των καθα-
ρών καυσίμων είναι επίσης σημαντικές και συνδυάζονται με τη
συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των μηχανών εσωτερικής καύσης,
την κατασκευή «υβριδικού» τύπου μηχανών, και τη μεγαλύτερη
χρήση βιο-καυσίμων. Κύριος στόχος των κατασκευαστών των αυ-
τοκινήτων στο μέλλον θα είναι η ελαχιστοποίηση των εκπομπών
CO2 όταν χρησιμοποιούνται τα συμβατικά καύσιμα και οι συμβα-
τικές μηχανές εσωτερικής καύσης17. Ήδη τα συμβατικά οχήματα
με εκπομπές της τάξης των 100 gr ανά χιλιόμετρο ή και λιγότερο,
θα είναι υποχρεωτικά να κυκλοφορούν στις αστικές μας περιοχές
μετά το 2020. 
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων προωθείται η
χρήση «καθαρών καυσίμων» που ύστερα από πολλές δεκαετίες
έρευνας περιορίζονται πλέον κυρίως στα: 
1. Υδρογόνο (αυτούσιο, ή - κυρίως - σε σχέση με οχήματα «κυψε-

λών καυσίμου»).
2. Ηλεκτρισμό, από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, και 
3. Άλλα «καθαρά» καύσιμα κυρίως:  

• φυσικό αέριο (Natural gas), 
• συμπιεσμένο φυσικό αέριο (Compressed Natural Gas - CNG),

και 

• βιο-καύσιμα δεύτερης γενιάς (κυτταρινικές βιο-αιθανόλες).  
Η εκτεταμένη χρήση των «καθαρών» καυσίμων (περιλαμβανο-
μένης της ηλεκτροκίνησης) έχει σήμερα δύο κύρια εμπόδια: 
1) Έλλειψη υποδομών για την παροχή του αντίστοιχου «καυσί-

μου» σε γεωγραφική ανάπτυξη ικανή να εμπνεύσει «εμπιστο-
σύνη» στους καταναλωτές (η κατάσταση αυτή όμως σταδιακά
αλλάζει18, κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα).  Ισχύει εδώ ο
φαύλος κύκλος: έλλειψη υποδομών παροχής καυσίμου - πε-
ριορισμένος αριθμός οχημάτων του αντίστοιχου τύπου - έλ-
λειψη κινήτρων για δημιουργία των αναγκαίων υποδομών -
κοκ. 

2) Υψηλό, ακόμη, κόστος αγοράς των οχημάτων σε σχέση με τα
οχήματα συμβατικού καυσίμου.   

Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο από τα παραπάνω εμπόδια ανα-
μένεται να ξεπεραστούν στο σχετικά μικρό και προβλέψιμο μέλ-
λον (π.χ. μέσα στην επόμενη πενταετία) με τη βοήθεια και
νομοθετικών ρυθμίσεων όπως οι Οδηγίες: COM/2013/0017 και
COM/2013/0018 της ΕΕ που εκδόθηκαν το 2014 σχετικά με την
ανάπτυξη των υποδομών παροχής - διανομής «καθαρών» καυ-
σίμων αλλά και με την ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων που
διευκολύνουν τη χρήση τους μέσα στο υπόλοιπο σύστημα της
αστικής κυκλοφορίας. Αναφέρεται εδώ, σαν παράδειγμα, η πρω-
τοποριακή εφαρμογή συστήματος «βιώσιμης» ηλεκτροκίνησης
στα πλαίσια του Γερμανικού ερευνητικού έργου iZEUS (intelligent
Zero Emission Urban System) ένας στόλος από 60 ηλεκτρικά
οχήματα εξοπλίστηκαν με ένα καινοτόμο σύστημα πλοήγησης το
οποίο ελέγχει συνεχώς την εμβέλεια κίνησης του ηλεκτρικού
οχήματος (σε σχέση με την υπολειπόμενη φόρτιση της μπατα-
ρίας) και δείχνει τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
κατά μήκος της διαδρομής. Επίσης σε όλα τα οχήματα υπήρχε και-
νοτόμο σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας για μέγι-
στη απόδοση και το όλο πλέγμα των σταθμών φόρτισης ήταν
συνδεδεμένο μεταξύ τους για να παρέχει «ευφυή» έλεγχο της
διατιθέμενης ενέργειας φόρτισης ανάλογα με την συνολική φόρ-
τιση του δικτύου ηλεκτροδότησης19. 
Σχετικά με τα βιο-καύσιμα και υπολογίζοντας πάντα τον πλήρη
«κύκλο ζωής» από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την τε-
λική μορφή του καυσίμου, ούτε το μεθάνιο, ούτε τα βιο-καύσιμα
πρώτης γενιάς (από φυτά όπως καλαμπόκι κ.α.), και τρίτης γενιάς
(από φύκια) έδειξαν να έχουν θετική τελική απόδοση και μάλλον
δεν θα έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον τουλάχιστον για
τις αστικές μεταφορές (Odun, 1973), (Spitzley, 2005)20.

13 Βρίσκεται και στο: http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/publications/hen-summaries-of-network-
members-reports/what-are-the-effects-on-health-of-transport-related-air-pollution

14 Βρίσκεται και στο: http://www.oecd.org/environment/cost-of-air-pollution.htm  
15 Στοιχεία από το Energy & Capital, 30 Απριλίου  2014, στο:  http://www.energyandcapital.com.
16 Βρίσκεται και στην  ηλεκτρονική Δνση: http://www.slideshare.net/WestcoastCE/a-comprehensive-guide-to-the-alberta-oil-sands-may-

2011-revised-october-2011
17 Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (European Automobile Manufacturers Association - ACEA) στην Έκθεση φορ-

τηγών αυτοκινήτων, Ανόβερο 2014, IAA Commercial Vehicle show, που δημοσιεύθηκε στο Automotive World weekly, 23-9-2014 (www.automo-
tiveworld.com - άρθρο της Megan Lampinen). 

18 Δίκτυα σταθμών φόρτισης με «καθαρά» καύσιμα αναπτύσσονται πλέον συστηματικά σε όλη την Ευρώπη και με την νομοθετική υποστήριξη
της ΕΕ.

19 Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.izeus.org/
20 Ίδετε επίσης παρέμβαση του Gerd Klöck, καθηγητού  Bioprocess Engineering, Δντου του Microalgal Biotechnology Group, University of Applied       

Sciences, Bremen, Germany με τίτλο:  “It’s the process, stupid: Biofuels from microalgae are not yet sustainable”, σε απάντηση του άρθρου: “Algae:    
The ultimate biofuel”, στο EurActiv.Com  της 6ης Ιανουαρίου, 2010.
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Αντίθετα, τα βιο-καύσιμα δεύτερης γενιάς (κυτταρινικές βιο-αιθα-
νόλες) δείχνουν ότι μπορεί να έχουν συνολικό θετικό πρόσημο,
στον συνολικό κύκλο ζωής τους, αν και παραμένουν σημαντικά
ακριβότερα από τα συμβατικά καύσιμα21,22.   
Συμπερασματικά, το μέλλον ως προς την κινητήρια ενέργεια
(καύσιμο) που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην από-ανθρακοποί-
ηση των μεταφορών είναι η χρήση ηλεκτρισμού είτε από μπατα-
ρίες, των οποίων η φόρτιση θα γίνεται από ηλεκτρισμό που
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε από «κυψέ-
λες καυσίμου» με καύσιμο το υδρογόνο (ή άλλη περιβαλλοντικά
φιλική πρώτη ύλη), και σε μικρότερο ποσοστό από βιο-καύσιμα
2ης γενιάς ή απ’ ευθείας υδρογόνο.

5. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙ-
ΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η προσαρμογή της Ελληνικής πραγματικότητας στο διαμορφού-
μενο και σκιαγραφούμενο στα προηγούμενα, πλαίσιο ανάπτυξης
των αστικών μεταφορών του μέλλοντος είναι κάτι που δεν θα γίνει
αυτόματα αλλά σταδιακά και με τους γνωστούς περιορισμούς και
δυνατότητες του Ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού θεσμικού και
επιχειρηματικού πλαισίου. Είναι όμως πολύ σημαντικό να μεθο-
δευτεί από τώρα, με συστηματικό τρόπο και με τις κατάλληλες πο-
λιτικές, θεσμικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Τα κύρια
χαρακτηριστικά  των αναγκαίων πολιτικών και του κανονιστικού
πλαισίου για μια «βιώσιμη» και «ευφυή» κινητικότητα στις αστι-
κές περιοχές της Ελλάδας σκιαγραφούνται στα επόμενα. 

5.1 Η ανάγκη για «ενοποιημένη» λειτουργία του συστή-
ματος των αστικών μεταφορών
Η έκφραση «ενοποιημένη» ή «ολιστική» (integrated) λειτουργία
του συστήματος των αστικών μεταφορών αναφέρεται στην ενοποι-
ημένη, συντονισμένη και συμπληρωματική λειτουργία, μεταξύ:
1. όλων των μεταφορικών μέσων, 
2. των συστημάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, 
3. των αστικών και υπεραστικών συστημάτων μεταφορών, 
4. του συστήματος των μεταφορών και του συστήματος των χρή-

σεων γης. 
Μια τέτοια ολιστική θεώρηση, και οι κύριες συνισταμένες της, φαί-
νονται σχηματικά στο Σχήμα 1. Όπως φαίνεται στο Σχήμα αυτό, ο
βασικός και θεμελιώδης στόχος μιας «ενοποιημένης» (inte-
grated) λειτουργίας του συστήματος είναι η συντονισμένη και
συμπληρωματική λειτουργία μέσα και στα τέσσερα «πεδία» συ-
νεργασίας που αναφέρονται παραπάνω. Επί πλέον, επιβάλλεται
να υπάρξει και μια «ολιστική» θεώρηση πράγμα που απαιτεί
μέτρα και αλλαγές σε τρία επίπεδα: Τεχνολογικό, Θεσμικό, και Οι-
κονομικό-Κοινωνικό. 
Στο τεχνολογικό επίπεδο, περιλαμβάνονται κυρίως τα τεχνολο-
γικά επιτεύγματα και προοπτικές που προαναφέρθηκαν με συν-
δετική «ύλη» όλων αυτών τα Ευφυή Συνεργατικά Συστήματα
Μεταφορών (C-ITS) για συνεργασία οχήματος - υποδομής και
πολλά άλλα που προαναφέρθηκαν.

Στο θεσμικό επίπεδο λειτουργίας περιλαμβάνονται οι σχετικοί κα-
νονισμοί και νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι νέες μορφές οργά-
νωσης και λειτουργίας στο σύστημα των αστικών μεταφορών που
ήδη προαναφέρθηκαν. 

Τέλος, στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο εντάσσονται θέματα
όπως η συμπεριφορά των «χρηστών» και των εταιριών στο χώρο
των αστικών μεταφορών, αλλά και όλοι οι σχετικοί οικονομικοί
κανόνες λειτουργίας που θα διέπουν τα νέα σχήματα και φορείς
λειτουργίας. 
Η πλήρης ανάπτυξη των θεμάτων αυτών απαιτεί μια πολύ περισ-
σότερο λεπτομερειακή και αναλυτική παρουσίαση που υπερβαί-
νει το σκοπό και το μέγεθος της παρούσας εργασίας. 

5.2 Η ανάγκη για άμεση προσαρμογή του Ελληνικού κα-
νονιστικού πλαισίου 
Η Ελλάδα θα πρέπει να εκφράσει κατ’ αρχήν μια ολοκληρωμένη
και σύγχρονη πολιτική σχετικά με τα θέματα της αστικής κινητι-
κότητας βασισμένη στις βασικές παραπάνω αρχές και τις τεχνο-
λογικές δυνατότητες που προδιαγράφονται. Κάτι τέτοιο δεν έχει
ποτέ γίνει στη χώρα μας αλλά είναι απαραίτητο να γίνει και να έχει
τη διακομματική στήριξη όλων (ή τουλάχιστον των περισσότε-
ρων) πλευρών του κοινοβουλίου.
Σε πρώτη φάση, η Ελλάδα πρέπ ει να εναρμονιστεί με την Οδηγία
2010/40/ΕU της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το υπόλοιπο  Ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο για τη συντονισμένη και συνεκτική εξάπλωση
και χρήση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς (ITS) στις αστικές
μεταφορές. Στην Οδηγία αυτή, τίθενται οι γενικές προϋποθέσεις
καθώς και οι αναγκαίες δράσεις - στο πλαίσιο ορισμένων τομέων
προτεραιότητας καθώς και η ανάπτυξη, όπου χρειάζεται, κατάλ-
ληλων προτύπων και προδιαγραφών - για την ανάπτυξη των ευ-
φυών συστημάτων μεταφορών στις αστικές (μεταξύ άλλων)
μεταφορές. Οι τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται, είναι:

Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση της ολιστικής θεώρησης της
λειτουργίας του συστήματος των αστικών μεταφορών -
Συγκοινωνιών

21 http://nextbigfuture.com/2007/08/comparison-energy-returned-on-energy.html
22 http://en.wikipedia.org/wiki/EROEI, and Cutler J Cleveland “Ten fundamental principles of net energy”,
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23 Σε εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ( “deployment of alternative fuels infrastructure” Directive)
του 2014.

24 Όπως π.χ. προωθείται ήδη από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παραγγελία Μ468 προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προτυποποίησης CEN/CENELEC.
Στην Ελλάδα δεν έχουν προβλεφθεί προδιαγραφές για τη φόρτισή των ηλεκτρικών οχημάτων σε ιδιωτικούς (ιδιωτικά γκαράζ) και δημόσιους χώρους
(πρατήρια, σταθμοί φόρτισης στόλων, δημόσια γκαράζ κ.λπ.). Αυτό όμως προωθείται από το ΥΠΕΚΑ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενώ – σε
συνεργασία και με τη ΔΕΗ – 15 πιλοτικοί σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εγκαθίστανται σε Αθήνα και Κοζάνη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
έργου Green eMotion. 

• H βέλτιστη αξιοποίηση των οδικών και κυκλοφοριακών δεδο-
μένων καθώς και των δεδομένων μετακινήσεων.

• H συνεκτικότητα των υπηρεσιών ITS όσον αφορά τη διαχείριση
της κυκλοφορίας και του φορτίου.

• H προώθηση των εφαρμογών οδικής ασφάλειας και προστα-
σίας (safety and security).

• H σύνδεση του οχήματος με την υποδομή.
• Παροχή κοινών σε ολόκληρη την Ευρώπη υπηρεσιών ενημέ-

ρωσης μετακινουμένων πραγματικού χρόνου.
• Εναρμονισμένη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παροχή ενός διαλει-

τουργικού και πανευρωπαϊκού e-Call (αυτόματης κλήσης υπη-
ρεσιών παροχής βοηθείας σε περίπτωση ατυχήματος).

Σχετικά με την εφαρμογή και εξάπλωση της χρήσης των ηλεκτρι-
κών οχημάτων στις αστικές περιοχές της Ελλάδος πρέπει να
υπάρξει κανονιστική δράση σε σχέση με: 
• Τη χωροθέτηση και προδιαγραφές για τους σταθμούς φόρτισης

των ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων23 . 

• Την «κοινή» χρήση και ιδιοκτησία ηλεκτρικών ΙΧ οχημάτων (car
sharing). 

• Τη σταδιακή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και κανονισμών
στην κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων συμβατικών καυσίμων. 

Όσον αφορά την εισαγωγή και χρήση εναλλακτικών - καθαρών -
καυσίμων στις οδικές μεταφορές η Ελληνική νομοθεσία θα πρέ-
πει να εναρμονιστεί και εφαρμόσει τους πρόσφατους σχετικούς
κανονισμούς της ΕΕ και ειδικότερα: 
• Τις Οδηγίες COM/2013/0017 και COM/2013/0018 για την ανά-

πτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

• Την προτυποποίηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των και την ένταξή τους σε ένα συνολικό δίκτυο «ευφυούς»
ηλεκτροδότησης στις αστικές μας περιοχές24.   

Η μεγάλη αλλαγή θα αφορά την προώθηση - υποβοήθηση, με
συγκεκριμένες πολιτικές αλλά και νομικό πλαίσιο, της προσφο-
ράς «μεταφορικών υπηρεσιών σε επιβάτες των Δημοσίων Συγ-
κοινωνιών, από πόρτα σε πόρτα». Δηλαδή υπηρεσίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στον μετακινούμενο να πραγματοποιεί την
πλήρη μετακίνησή του από το αρχικό σημείο αναχώρησής του
στον τελικό προορισμό του χωρίς τη χρήση δικών του μεταφορι-
κών μέσων (δηλαδή του ΙΧ του). 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν και υποβοηθηθούν από
την Ελληνική πολιτεία υπηρεσίες μεταφορών που θα εκκινούν
(ή καταλήγουν) σε κόμβους του συστήματος των Δημοσίων μα-
ζικών Συγκοινωνιών και από εκεί θα επιτρέπουν στον μετακινού-
μενο να ολοκληρώνει την μετακίνηση του με κάποιο «ατομικό»
μέσο κοινής χρήσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση και μόνο
(π.χ. προσωρινή χρήση ποδηλάτου ή ηλεκτροκίνητου ΙΧ ή
«κοινή» χρήση των οχημάτων αυτών με άλλους μετακινούμε-
νους - vehicle sharing). 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Βρισκόμαστε σε μια πολύ χαρακτηριστική και κρίσιμη καμπή του
συστήματος αστικών μεταφορών και κυκλοφορίας, όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, η οποία θα αλλάξει
ριζικά την εικόνα των αστικών μας περιοχών μέχρι το 2050. Υπάρ-
χουν ήδη πολλές ενδείξεις για την ύπαρξη αυτής της κρίσιμης
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25 Σε εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ( “deployment of alternative fuels infrastructure”
Directive) του 2014.

26 Ίδετε π.χ. άρθρο του Michael Nash στο Automotive World weekly, 3-10-2014 (www.automotiveworld.com).

καμπής και που είναι, μεταξύ άλλων, οι: 
- Νέες πολιτικές μεταφορών και οι στόχοι σε επίπεδο Ευρωπαϊ-

κής  Ένωσης.
- Διαφαινόμενες τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες έχουν μια δυ-

ναμική που θα αλλάξει ριζικά τη μορφή και την ουσία των αστι-
κών μεταφορών και συγκοινωνιών όπως τις ξέρουμε σήμερα.

- Νέες μορφές επιχειρηματικής και λειτουργικής οργάνωσης
των Δημοσίων Συγκοινωνιών που αναμένεται να διαδοθούν
καθολικά τα επόμενα χρόνια.

- Διαφαινόμενες νέες κοινωνικές συνθήκες και δεδομένα στις
αστικές μας περιοχές που (ενδεικτικά) χαρακτηρίζονται από
τη γήρανση και αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού, τους
νέους τρόπους και πρότυπα ζωής («life styles»).

Στις τεχνολογικές εξελίξεις που αναμένονται, αναφέρονται σαν
κυριότερες:
I. Η χρήση «καθαρών» καυσίμων και κυρίως: 

• Υδρογόνου (αυτούσιο, ή - κυρίως - σε σχέση με οχήματα «κυ-
ψελών καυσίμου»).

• Ηλεκτρισμού, σε σχέση με ηλεκτρικά οχήματα μπαταριών ή
«κυψελών καυσίμου».

• Φυσικού αερίου (Natural gas), και συμπιεσμένου φυσικού αε-
ρίου (Compressed Natural Gas - CNG).  

Η εφαρμογή και εξάπλωση της χρήσης των ηλεκτρικών οχημά-
των στις αστικές περιοχές του μέλλοντος αναμένεται να είναι σχε-
δόν καθολική. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
υπάρξει κανονιστική δράση σχετικά με: 

- Τη χωροθέτηση και προδιαγραφές των σταθμών φόρτισης των
ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων25. 

- Την «κοινή» χρήση και ιδιοκτησία ηλεκτρικών ΙΧ οχημάτων
(car sharing ηλεκτρικών οχημάτων). 

- Τη σταδιακή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφο-
ρία ΙΧ οχημάτων συμβατικών καυσίμων. 

II. Τα «ευφυή» και «συνεργατικά» οχήματα, όπου οι επερχόμενες
τεχνολογικές εξελίξεις αφορούν: 
i. Την εισαγωγή συνεχώς και μεγαλύτερης «ευφυΐας», στο

όχημα σαν standard εξοπλισμό, για την ασφαλέστερη και
ανετότερη οδήγηση αλλά και στα υλικά κατασκευής του οχή-
ματος (μέσω ευφυούς νανοτεχνολογίας) π.χ. για την ύπαρξη
«μνήμης» στο υλικό ώστε να μπορεί να ανακτά το αρχικό
σχήμα του μετά από μια σύγκρουση26. 

ii. Υλοποίηση των λεγόμενων «συνεργατικών» συστημάτων
οχήματος - υποδομής (cooperative ITS) μέσω των οποίων
υποδομή και όχημα «συνεργάζονται» για την ταχύτερη,
ασφαλέστερη, ενεργειακά οικονομική, κλπ, κίνηση των οχη-
μάτων στο δίκτυο. 

iii. Υλοποίηση και χρήση της μερικής έως και πλήρους αυτόνο-
μης οδήγησης των οχημάτων κυρίως για χρήση (τουλάχι-
στον σε πρώτη φάση) για το τελευταίο στάδιο μιας
μετακίνησης με Δημόσιες Συγκοινωνίες.  

III. Η τεχνολογικά αναβαθμισμένη και βελτιστοποιημένη διαχεί-

ριση και έλεγχος της κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές του
μέλλοντος όπου οι σχετικές καινοτομίες μπορούν να συνο-
ψισθούν ως εξής: 
- «Προσαρμοζόμενα» (adaptive) συστήματα κεντρικού

ελέγχου οδικής κυκλοφορίας και δημοσίων συγκοινωνιών
με ταυτόχρονη άμεση και «προσωποποιημένη» πληροφό-
ρηση των μετακινούμενων σε πραγματικό χρόνο. 

- Ακριβής βραχυχρόνια πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συν-
θηκών στο αστικό οδικό δίκτυο.

- Άμεση και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση έκτακτων κατα-
στάσεων και άμεση και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση
των χρηστών. 

- Συνεργατικά συστήματα επικοινωνίας οχήματος/οδηγού και
οδικής υποδομής.

IV. Τα ευφυή συστήματα διαχείρισης των αστικών εμπορευματι-
κών μεταφορών τα οποία θα συνδυάζονται με τα λεγόμενα
«ευφυή φορτία» (intelligent cargo) δηλαδή την εισαγωγή
«ευφυΐας» στα φορτία που μεταφέρονται ώστε αυτά να απο-
κτήσουν «γνώση» του προορισμού τους, της διαδρομής τους,
και να είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες στον οδηγό και
το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας σχετικά με το σημείο
προορισμού και τον τρόπο μεταφοράς τους.

V. Οι νέοι τρόποι κατασκευής των υποδομών, όπου οι πιο ριζικές
αλλαγές αναμένεται να αφορούν την κατασκευή των οδικών
υποδομών με την ενσωμάτωση σε αυτές κατασκευαστικών
καινοτομιών για «προσαρμοζόμενους» (adaptable) και αν-
θεκτικούς (resilient) δρόμους στις κλιματικές αλλαγές και
συνθήκες, καθώς και της απαραίτητης «ευφυΐας» όπου θα
υπάρχουν ενσωματωμένες όλες οι βασικές λειτουργίες των
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS – Intelligent Transport
Systems). 

Το κλειδί, όμως, που θα διαμορφώσει το μελλοντικό μας σύστημα
αστικών μεταφορών και συγκοινωνιών, δεν είναι η απλή μετα-
φορά τεχνολογικών καινοτομιών σε αυτό το σύστημα, αλλά ο
βαθμός στον οποίο θα επιτύχουμε μια «ενοποιημένη» ή «ολι-
στική» (integrated) λειτουργία του συστήματος των αστικών με-
ταφορών. Ενοποίηση, δηλαδή, μεταξύ:
• των διαφόρων μεταφορικών μέσων, 
• των συστημάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, 
• των αστικών και υπεραστικών συστημάτων μεταφορών,  
• του συστήματος των μεταφορών και του συστήματος των χρή-

σεων γης. 
Η μεγάλη αλλαγή θα αφορά συνεπώς την προώθηση - υποβοή-
θηση, με συγκεκριμένες πολιτικές αλλά και νομικό πλαίσιο, της
προσφοράς «ενοποιημένων μεταφορικών υπηρεσιών από πόρτα
σε πόρτα» δηλαδή υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στον
μετακινούμενο να πραγματοποιεί την πλήρη μετακίνησή του από
το αρχικό σημείο αναχώρησής του στο τελικό προορισμό του
χωρίς τη χρήση δικών του μεταφορικών μέσων (δηλαδή του ΙΧ
του). 
Επίσης το οποιοδήποτε νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο διαμορ-
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φωθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη από τα κατάλληλα
επιχειρηματικά και χρηματοδοτικά σχήματα, όπως έχει γίνει στο
παρελθόν και με άλλες ανάλογες τεχνολογικές καινοτομίες (π.χ.
με την κινητή τηλεφωνία). Η συμμετοχή δηλαδή του ιδιωτικού
τομέα στην επερχόμενη νέα μορφή των αστικών μας μεταφορών
και συγκοινωνιών αναμένεται να είναι ουσιαστική και βασικής ση-
μασίας.
Συμπερασματικά, το μέλλον των αστικών μας μεταφορών και συγ-
κοινωνιών, μπορεί να είναι πολύ καλλίτερο από το παρόν ή το πα-
ρελθόν τους και ο ρόλος της τεχνολογίας είναι φυσικά καίριος σε
αυτό. Χρειάζεται όμως (κυρίως για την Ελλάδα) και η δημιουργία
του κατάλληλου κανονιστικού, διαχειριστικού, και επιχειρηματι-
κού πλαισίου και βεβαίως μιας αναβάθμισης της δημόσιας διοί-
κησης στους αντίστοιχους τομείς (η οποία θα κληθεί να
εφαρμόσει το νέο πλαίσιο) όπου η χώρα μας παραδοσιακά υστε-
ρεί χαρακτηριστικά. 
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Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Αυτοκινητοδρόμων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Σύλ-

λογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. 

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να γίνει μια επισκόπηση των Ευρω-

παϊκών πολιτικών, της νομοθεσίας, των τεχνικών κανόνων και

των καλών πρακτικών στον τομέα του εξοπλισμού ασφαλείας της

οδικής υποδομής ενόψει της επανεκκίνησης σημαντικών οδικών

έργων υποδομής που ολοκληρώνουν το δίκτυο TEN-T. 

Η πρώτη συνεδρία που ακολούθησε τις εναρκτήριες ομιλίες και

παρατηρήσεις από τους συνδιοργανωτές, ήταν αφιερωμένη στις

«Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές», όπου οι παρουσιαστές επι-

κεντρώθηκαν στις πολιτικές προκλήσεις όσον αφορά στις υπο-

δομές. Υπήρξε μια κοινή ταύτιση σχετικά με την ανάγκη να

προστατευτούν περισσότερο οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δι-

κτύου (και ειδικότερα οι μοτοσυκλετιστές) καθώς και τονίστηκε

η ανάγκη να γίνει πιο ορατή η οδική σήμανση, ώστε να μεγιστο-

ποιηθεί το όφελος από την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων

Υποβοήθησης Οδήγησης. Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώ-

θηκε στον ουσιαστικό ρόλο των οδικών συστημάτων αναχαίτισης

Στις 12-13 Φεβρουαρίου, συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, περισσότεροι από 200 

ενδιαφερόμενοι σε θέματα οδικής ασφάλειας προκειμένου να παρακολουθήσουν 

το πρώτο Τεχνικό Συνέδριο με τίτλο «Τεχνολογικές Εξελίξεις στη Οδική Ασφάλεια»

Τεχνολογικες Εξελιξεις 
Στηn Οδικη Ασφαλεια
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των οχημάτων ως μέσο για τη βελτίωση της ασφάλειας στους Ευ-

ρωπαϊκούς οδικούς άξονες. Η εισαγωγή του προτύπου EN 1317

και της σήμανσης CE για τα στηθαία ασφαλείας αποτελεί μια ευ-

καιρία για τις ελληνικές αρχές, ωστόσο οι προκλήσεις παραμέ-

νουν. Ειδικότερα, οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν τη γνησιότητα

των πιστοποιητικών CE, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλα τα προ-

ϊόντα που τοποθετούνται στο δρόμο έχουν ελεγχθεί σωστά σύμ-

φωνα με τις ΕΕΠ 1317-5. 

Επιπλέον, κατά την επιλογή των προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πρακτικά ζητήματα συντήρησης,

προκειμένου να μεγιστοποιείται το όφελος από τις δημόσιες

επενδύσεις.

Η 2η ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην οριζόντια και

κατακόρυφη σήμανση, σε περιοχές όπου γίνονται έργα και στη

συντήρηση των δρόμων. Η οδική σήμανση και τα σήματα κυκλο-

φορίας αποτελούν τα πιο οικονομικά αποδοτικά μέτρα ασφαλείας

που έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και

ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν

ορατά για να ικανοποιήσουν τόσο τις ανάγκες του ολοένα και αυ-

ξανόμενου γηραιού πληθυσμού καθώς και να εξασφαλιστούν τα

δυνητικά οφέλη από την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποί-

ησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και Traffic Sign Re-

cognition Systems στον τομέα των ευφυών οχημάτων.

Όσον αφορά τις ζώνες εργασίας, εξακολουθούν να αποτελούν

μια περιοχή όπου σημαντικά οφέλη μπορούν να επιτευχθούν και

ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να διερευνήσουν

τις διαθέσιμες λύσεις για την αύξηση της απόδοσής τους. Τελευ-

ταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, και ενόψει των περιορισμένων

δημόσιων πόρων, είναι επιτακτική ανάγκη να εξετάσει τους τρό-

πους συντήρησης της αντιολισθητικής ικανότητας, ώστε να απο-

φευχθούν τα ατυχήματα κατά τα οποία διέφυγε ο οδηγός.

36 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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38 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
«Απο Την Πρωτογενη Ερευνα 
Στις Καινοτομες Εφαρμογες»

Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 2015

2η Ανακοίνωση

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μετα-
φορών (I.MET.) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιο-
λόγων (Σ.Ε.Σ.) διοργανώνουν το «7ο Διεθνές Συνέδριο

για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Από την
πρωτογενή έρευνα στις καινοτόμες εφαρμογές» το οποίο θα
διεξαχθεί στην Αθήνα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» στον Χολαργό Αττικής (Αναστά-
σεως 2 και Τσιγάντε, ΤΚ 101 91), κατά τις ημέρες 5 και 6
Νοεμβρίου 2015.

Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Inter-
national Congress on Transport Research - ICTR) αποτελεί
πλέον θεσμό στη σύγχρονη έρευνα στον τομέα των μεταφορών
και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας,
καθώς και στους φορείς άσκησης διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.
Απευθύνεται επίσης στον ιδιωτικό τομέα όπου σχεδιάζονται, ανα-
πτύσσονται ή/και υλοποιούνται καινοτόμες εφαρμογές στον
τομέα των μεταφορών. Κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι η πα-
ρουσίαση πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η εξέταση
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των σύγχρονων εξελίξεων, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής
και η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των
μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι επιστημονικές εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε
πλήρη μορφή (full paper) από τους συγγραφείς μέχρι τα με-
σάνυχτα της 6ης Απριλίου 2015. Οι εργασίες μπορεί να γρα-
φούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα με
εκτεταμένη περίληψη στην άλλη αντίστοιχα γλώσσα. Πληρο-
φορίες σχετικά με τον τρόπο συγγραφής, υποβολής και πα-
ρουσίασης των εργασιών δίνονται στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου www.ictr.gr.  

Οι εργασίες που θα υποβληθούν στο συνέδριο θα πρέπει να
εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες επιστημονικές περιο-
χές:
• Βιώσιμη κινητικότητα 
• Εμπορευματικές μεταφορές και logistics 
• Ασφάλεια μεταφορών 
• Ενέργεια και περιβάλλον
• Οικονομική και πολιτική μεταφορών 

Το 7ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές αφορά σε όλα
τα συστήματα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια
και εναέρια) και τους συνδυασμούς αυτών και στοχεύει σε επι-
στημονικές εργασίες υψηλού επιπέδου στις οποίες και θα
δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσής τους σε επιστημονικά περιο-
δικά ύστερα από πρόσθετη κρίση και κατάλληλη προσαρμογή
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40 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Νeα του ΔΣ 
Γιάννης Τυρινόπουλος*

* Γιάννης Τυρινόπουλος
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Εκδηλώσεις του ΣΕΣ
• Η European Road Federation (ERF), ο ΣΕΣ και το ΕΜΠ συν-

διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση

τεχνικό συνέδριο και έκθεση με τίτλο: «Current Advanced

in Road Infrastructure Safety Equipment», στις 12-13 Φε-

βρουαρίου 2015, στο Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα.

• Στις 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στην Αθήνα. Στις 3 Φε-

βρουαρίου διοργανώθηκε η αντίστοιχη εκδήλωση στη

Θεσσαλονίκη.

Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
•  Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε με παρουσίαση του Κώστα Αντωνίου

σε σεμινάριο που δόθηκε στην Κύπρο με τίτλο «Μετακινή-

σεις στην Εποχή της Πληροφορίας – Προοπτικές και Προ-

κλήσεις».

• O Δημήτρης Κατσώχης μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ με θέμα το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων

στις 13 Οκτωβρίου 2014.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από την Κατερίνα Χρυσοστόμου σε

Διημερίδα του ΣΑΣΘ με τίτλο «Οι δημόσιες μεταφορές στο

πλαίσιο μια ολοκληρωμένης πολιτικής για την αστική κινη-

τικότητα στη Θεσσαλονίκη», στις 13-14 Νοεμβρίου 2014.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους Κώστα Αντωνίου, Γιάννη

Τυρινόπουλο και Κατερίνα Χρυσοστόμου στο συνέδριο ITS

2014 Intelligent Transport Systems and Smart Cities, που

διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πάτρας στις 19-21 Νο-

εμβρίου 2014. Ο ΣΕΣ ήταν υποστηρικτής του Συνεδρίου,

διοργανώνοντας ειδική συνεδρία με τέσσερις παρουσιάσεις.

• Ο Κώστας Αντωνίου μίλησε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό 9.84

σχετικά με την Γραμμή 4 του Μετρό στις 21 Νοεμβρίου

2014.

Νέα Μέλη

• MΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 750
• ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 751

Νέα Μέλη

• MΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 750
• ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 751

τους. Τα περιοδικά με τα οποία υπάρχει επικοινωνία μέχρι
στιγμής για τον σκοπό αυτό είναι τα:
• International Journal of Transportation 
• Shipping and Transport 
• SPOUDAI - Journal of Economics and Business

Επιπρόσθετα το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Με-
ταφορές προσκαλεί νέους ερευνητές Ελληνικών ΑΕΙ, οι
οποίοι είτε ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διδακτορικές τους
σπουδές τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την παρούσα
ανακοίνωση είτε βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης
της διδακτορικής τους διατριβής, να υποβάλλουν από κοι-
νού με τον επιβλέποντά τους επιστημονικές εργασίες σχε-
τικά με την έρευνά τους, οι οποίες εντάσσονται σε μία ή σε
περισσότερες από τις παραπάνω επιστημονικές περιοχές.
Η αξιολόγηση των εργασιών των νέων ερευνητών θα
πραγματοποιηθεί χωριστά από την αξιολόγηση των λοι-
πών εργασιών. Όλες οι εργασίες των νέων ερευνητών θα
παρουσιασθούν προφορικά σε ειδική συνεδρία, ενώ θα
αναρτηθούν και σε μορφή poster σύμφωνα με τις σχετικές
οδηγίες που δίνονται στην ιστοσελίδα www.ictr.gr. 

Οι καλύτερες εργασίες των νέων ερευνητών θα βραβευ-
θούν από τους οργανωτές του συνεδρίου σε μνήμη των κα-
θηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ματθαίου
Καρλαύτη και Δημητρίου Τσαμπούλα. Τα βραβεία θα απο-
νεμηθούν στους συγγραφείς των εργασιών σε ειδική τε-
λετή του συνεδρίου. Τα κριτήρια για την επιλογή των
καλύτερων εργασιών θα είναι η αριστεία, η καινοτομία και
οι δυνητικές θετικές συνέπειες στην παραγωγή και στην
κοινωνία.

Σημαντικές Ημερομηνίες
09/3/15 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρων ερ-

γασιών από τους συγγραφείς. 
Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου.

26/6/15 Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχολίων
από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου
στους συγγραφείς.

11/9/15 Καταληκτική ημερομηνία τελικής υποβολής ερ-
γασιών από τους συγγραφείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ictr.gr ή επι-
κοινωνήστε με το info.ictr2015@gmail.com.
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